
Jeżeli zdecydowałeś się na opuszczenie mieszkania 
w bloku i nie jesteś zwolennikiem miejskiego 
zgiełku, możesz wybrać atrakcyjną cenowo 

propozycję czyli mieszkanie przy granicy miasta, ale 
z dobrym dojazdem do centrum. Miejscowość Porosły 
położona jest na granicy wielkomiejskiego Białegostoku 
i niewielkiej, ale klimatycznej Choroszczy.

To właśnie tu powstaje osiedle NA STOKU – kolejna inwe-
stycja fi rmy Edwarda Krasowskiego. To kompleks 2-lokalowych 

szeregówek jak również podpiwniczonych i niepodpiwniczonych 
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Docelowo 
zrealizowane zostaną w kilku etapach 44 budynki.

W pierwszym realizowanym etapie wybudowanych zosta-
nie 6 domów do końca przyszłego roku oraz kolejne 2 szeregi 
w skład których wejdzie 13 domów z terminem zakończenia 
w III kwartale 2021 r. Pozostałe budynki zrealizowane zostaną 
do końca 2022 r.

Więcej str. 20 – 21.
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 BIA YSTOK, 56m², 2p., ul. Modli ska, os. 
Bojary, ks. wieczysta, ceg a, po remoncie, II 

poziomowe, blok ogrodzony. Dodatkowo gara . 
300.000 z   

 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   

 BIA YSTOK, 80m², 3p., ul. Wiejska, os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, ceg a, okna PCV, spó dz. 

w as. 355.000 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.  210.000 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. 480.000 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   

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

C   ,       C   ,       
    ? S !    ? S !

Jakie mieszkania Jakie mieszkania 
nie tracą na wartości?nie tracą na wartości?

Ostatnie kilkanaście lat na rynku mieszkaniowym 
w Polsce, jasno uwidoczniło jego uczestnikom, 
że również tu działają cykle koniunkturalne, 

a przekonanie, że mieszkania mogą wyłącznie zyskiwać 
na wartości, jest błędne. Ci którzy kupowali kilkanaście 
lat temu, w okresie górki cenowej, w wielu sytuacjach 
do dziś nie mogą zyskownie sprzedać swoich mieszkań.

Zanim spróbujemy na takie pytanie odpowiedzieć, przed-
stawmy sprawę w praktyce. W latach 2007 – 2008 mieliśmy 
do czynienia z bezprecedensowym wzrostem cen mieszkań, wy-
nikającym z silnego popytu, napompowanego łatwo dostępnym 
kredytem (nie tylko frankowym ale i złotówkowym, przyzna-
wanym na warunkach które dziś są fantastyką). Mieszkania 
drożały dosłownie z tygodnia na tydzień. Kiedy jednak przyszedł 
ogólnoświatowy kryzys, który zresztą miał genezę na rynku miesz-
kaniowo – kredytowym w USA, wtedy i u nas bańka cenowa pękła. 
Rynek gwałtownie zaczął hamować. Nadzór bankowy zmienił 
zasady gry. Z ofert zniknęły łatwo dostępne kredyty walutowe, 
i te na 100 i więcej procent wartości nieruchomości, pojawił się 
obowiązkowy wkład własny itp. Popyt spadł, została nadpodaż 
mieszkań na rynku pierwotnym.

CENY POSZŁY MOCNO W DÓŁ.

Jak bardzo? Pokażemy to na przykładzie największego i naj-
droższych rynku w kraju, czyli Warszawy. Wg danych NBP 
w Warszawie szczyt pierwszej górki cenowej na rynku pierwotnym 
przypadał na II kw. 2008. Wtedy to za 1 mkw. nowego miesz-
kania płaciło się 8600 zł. Ceny w ciągu dwóch lat, od III kw. 
2006 podskoczyły z 5600 zł/mkw., a więc o ponad 50 procent. 
Później jednak przyszedł wspomniany kryzys i bańka cenowa 

pękła. Od szczytu górki z II kw. 2008 mieszkania w Warszawie 
zaczęły tanieć. Ceny zaliczyły swoje minimum w IV kw. 2012, gdy 
wynosiły średnio 6400 zł/mkw. Przez 4 lata spadły więc o 25 proc.

Gdyby ktoś kupił mieszkanie w szczycie górki i chciał je sprze-
dać w momencie, gdy ceny były najniższe, zakładając że mowa 
o 50 mkw., straciłby na takiej transakcji aż 110 tysięcy złotych. 
Co jednak ważniejsze: aż do I kw. 2019 średnie ceny były niższe, 
niż stawka ze szczytu bańki w II kw. 2008. Dopiero na początku 
tego roku, wg NBP za I mkw. mieszkania w Warszawie płaciło 
się średnio 8770 zł. Co to oznacza? Ano tyle, że ktoś kto kupił 
nieruchomość na tzw. górce cenowej, musiał czekać dobre kil-
kanaście lat, by – sprzedając ją – nie stracić na takiej transakcji. 
Kwestia ceny ma szczególnie istotne znaczenie, jeśli pierwotny 
zakup był dokonywany z kredytu bankowego. Oczywiście, można 
powiedzieć, że przez 10, czy więcej lat, posiadacz kredytu sporą 
część już spłacił, dzięki czemu mógłby sprzedać mieszkanie, 
a za uzyskaną kwotę spłacić resztę kredytu. W ten sposób uwol-
niłby się od ciążącego na nim zobowiązania.

To jednak nie musi być prawda. Po pierwsze – w latach 2007 
– 2008 w ofercie banków były kredyty nawet na 110 proc. wartości 
nieruchomości na 50 lat. Przy takich parametrach kredytobiorca 
spłaca w racie głównie odsetki, część kapitałowa jest niewielka, 
tak więc kwota do spłaty po 10 latach mogłaby nadal być wyso-
ka. Po drugie – nawet jeśli z uzyskanego kapitału ze sprzedaży 
mieszkania udałoby się spłacić kredyt – i tak byłaby to w praktyce 
realizacja straty, bowiem kwota sprzedaży mieszkania byłaby 
po prostu niższa od kwoty zakupu.

W efekcie bardzo często osoby, które kupują na szczytach 
bańki cenowej, są uwiązane z nieruchomością przez całe długie 
lata, bo nie mogą jej korzystnie sprzedać. Bywa że trzeba czekać 
kilkanaście lat, do momentu, kiedy cykl się odwróci, ale wbrew 

obiegowym opiniom, może być też tak, że popyt na mieszkania 
spadnie trwale i nie da się w ogóle korzystnie sprzedać nierucho-
mości – np. przy głębszych zmianach społecznych, depopulacji, 
masowej emigracji, masowym wyjeździe imigrantów zarobko-
wych, niekorzystnych tendencjach demografi cznych itp.

Tak więc: każdy, kto kupuje mieszkanie nie tylko po to, 
by mieć dach nad głową, ale także ma na uwadze po prostu 
opłacalność takiej transakcji, powinien uważnie i odpowiednio 
wybrać nieruchomość. Chodzi o takie mieszkanie, które w jak 
największym stopniu oprze się zmianom cykli koniunkturalnych 
i nie będzie traciło na wartości, a przynajmniej nie będzie na niej 
mocno i szybko traciło.

NIERUCHOMOŚĆ NA PIĄTKĘ

Oczywiście powyższe zadanie jest bardzo trudne, by nie 
powiedzieć, że niewykonalne. Nie da się przewidzieć, w jaką 
stronę pójdzie rynek za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Można 
jedynie opierać się na pewnych założeniach, które jednakowoż 
nie muszą okazać się słuszne.

Znacznie łatwiej wskazać nieruchomości, które z dużym 
prawdopodobieństwem będą szybciej tracić na wartości niż reszta. 
Z całą pewnością będą to mieszkania wykonane w przestarza-
łej technologii, odbiegające standardem od obecnego. Można 
tu podać za przykład choćby blokowiska z czasów PRL i budynki 
pozbawione wind, parkingów podziemnych itp. Dziś takie „udo-
godnienia” są już właściwie standardem. Większy problem jest 
z wyborem lokalizacji. Jeśli nie chcemy wybrać źle, sprawdźmy 
jakie są planowane inwestycje w danym miejscu, w jakim kierun-
ku będzie ono ewoluowało w najbliższych latach. Jeśli dziś jest 
to zaniedbana, zrujnowana część miasta i nie ma żadnych planów 
rewitalizacyjnych, to można zakładać, że mieszkanie tam będzie 
szybciej tracić na wartości, gdy cykl koniunkturalny się odmieni.

Czasem jednak w takich peryferyjnych, zaniedbanych, opusz-
czonych dzielnicach można ustrzelić okazję. Pamiętajmy, że nasze 
miasta zmieniają swoje oblicze, rozrastają się. Dzisiejsze peryferia 
za kilkanaście lat mogą być dzielnicami śródmiejskimi, dzisiej-
sze zaniedbane rejony miast za kilkanaście lat, dzięki nowym 
inwestycjom drogowym, infrastrukturalnym, nowym obiektom 
handlowym itp. mogą cieszyć się dużą popularnością. Dlatego jeśli 
znamy plany co do potencjalnej lokalizacji, możemy zaryzykować. 
Dzisiejsze tanie mieszkanie w niepopularnej peryferyjnej dzielnicy 
może w przyszłości być warte znacznie więcej.

Jedynymi względnymi „pewniakami” jeśli chodzi o utrzy-
manie wartości w dłuższej perspektywie, są nieruchomości 
luksusowe, świetnie zlokalizowane. Mowa więc apartamentach 
o wysokim standardzie, znajdujących się w prestiżowych, roz-
poznawalnych budynkach, takich choćby jak wieżowce dzielnic 
biznesu, czy kamienice na starówkach miast. Na takie nieru-
chomości raczej będzie popyt. One też najmocniej opierają się 
zmianom cykli koniunkturalnych. Trzeba jednak jeszcze raz 
zaznaczyć, że absolutnych pewniaków na rynku nieruchomości 
nie ma. Nie ma też gwarancji, że prędzej czy później na kupionym 
mieszkaniu na pewno się zarobi. Dlatego wybór nieruchomości, 
w którą chcemy ulokować nasz kapitał, zawsze powinien być 
poprzedzony namysłem i analizą.

Marcin Moneta

Rynek Pierwotny
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K   :    ?K   :    ?

Szafa szafi e nierównaSzafa szafi e nierówna
Szafy są niezwykle potrzebnym elementem wyposażenia 

każdego domu – mieścimy tam bowiem zarówno 
ubrania, pościel czy ręczniki, ale także buty i przedmioty, 

które chcemy szybko ukryć, kiedy niespodziewanie pojawiają 
się goście. Warto przemyśleć wybór tego mebla, bo zazwyczaj 
jest to spory wydatek i inwestycja na długie lata.

Ponadto ze względu na swoje gabaryty, szafa mocno rzuca 
się w oczy, a czasami stanowi najmocniejszy akcent wnętrza. 
Dlatego podejmując decyzję o kupnie, należy zwrócić uwagę 
na jej wygląd, ale też na to, czy jest funkcjonalna i odpowiada 
naszym potrzebom.

ZANIM PODEJMIEMY DECYZJĘ – OKREŚLMY SWOJE POTRZEBY

Wybierając szafę, w pierwszej kolejności ustalmy, co zamierza-
my w niej przechowywać – w tym celu można przygotować sobie 
listę konkretnych rzeczy, odzieży i sprzętów. Później warto zasta-
nowić się nad priorytetami i odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Czy najważniejszy jest dla nas jej design, czy może idealnie 
dopasowany do wnętrza rozmiar? Czy chcemy, aby wyposażona 
była w drzwi przesuwne, czy otwierane na zewnątrz? Czy pragnie-
my produktu wyjątkowego i unikatowego, czy nie przeszkadzają 
nam szafy wychodzące z taśmowej produkcji?

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele modeli, które można 
podzielić na dwie główne grupy: gotowe oraz robione na wymiar. 
Zarówno te pierwsze, jak i drugie mają swoich entuzjastów 
i sprawdzą się w różnych sytuacjach.

ZALETY SZAFY NA WYMIAR

Te szafy dopasujemy dosłownie do każdego wnętrza, w tym 
niewielkiej wnęki w ścianie czy pokoju na poddaszu, w którym 
są skosy. Ponadto w szafie na wymiar możemy dostosować 
wszystkie elementy do naszych indywidualnych potrzeb. Mamy 
możliwość nie tylko określenia jej rozmiaru, stylu, koloru czy 
materiału, z którego ma być wykonana, ale również zaprojekto-

wania rozkładu półek, szufl ad 
i drążków. A to jeszcze nie ko-
niec jej zalet.

– Kupując szafę na dowol-
ny wymiar, klient ma wpływ 
na to, z jakiej jakości oraz ro-
dzaju komponentów zostanie 
ona wyprodukowana – mówi 
Magdalena Łukjaniuk z fi rmy 
Komandor Białystok S.A. – 
Poza tym to rozwiązanie daje 
nam niezwykłą wygodę. Usługa 
obejmuje bowiem nie tylko 
projekt i wykonanie, ale także 
pomiary, transport oraz montaż. Tę kompleksowość doceniają 
szczególnie osoby, które nie mają czasu na długie poszukiwania 
w salonach meblowych. W przypadku szaf na wymiar już jedno 
spotkanie wystarczy, aby dograć wszystkie szczegóły. Resztą 
zajmują się specjaliści.

SZAFY GOTOWE 

RÓWNIEŻ DAJĄ MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

W pogoni za indywidualnymi rozwiązaniami pamiętajmy, 
że nie zawsze potrzebujemy szafy na wymiar. Jeśli nie będzie ona 
służyć do przechowywania nietypowych sprzętów i pomieszczenie 
na to pozwala, z powodzeniem można rozważyć kupno gotowego 
mebla. To rozwiązanie jest korzystniejsze cenowo, a wybór jest 
tak ogromny, że każdy znajdzie coś dla siebie.

– Gotowe szafy także możemy dopasować do różnych wnętrz, 
ponieważ wiele modeli dostępnych jest w kilku rozmiarach, 
kolorach i wariantach wyposażenia – mówi Błażej Dzierżyński 
z salonu meblowego RS Design, mieszczącego się w białostockim 
CH Fasty. – Czasami można wybierać również między materia-
łami, z których mają być wykonane poszczególne komponenty, 
wstawiać lustra czy określone elementy dekoracyjne.

Gdzie sprawdzą się gotowe szafy? Wiele osób decyduje się 
na ich zakup do pokojów dziecięcych lub młodzieżowych, a także 
na przedpokój lub do sypialni. Szczególnie jeśli mamy w domu 
garderobę, możemy pozwolić sobie na małą, gotową szafę, która 
będzie pełniła jednocześnie dekoracyjną funkcję. To rozwiązanie 
jest korzystne również, gdy chcemy skorzystać z gotowych wzo-
rów, w określonym stylu i wyposażyć pomieszczenie w meble 
z jednej serii.

CENA – CO SIĘ BARDZIEJ OPŁACA?

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, co jest opcją korzyst-
niejszą cenowo. Faktem jest, że szafy na wymiar mogą być 
droższym rozwiązaniem. Jednak w pakiecie otrzymujemy nie tylko 
niepowtarzalny mebel, ale także cały szereg innych usług. W przy-
padku szaf gotowych cena jest niższa, ale kosztem dopasowania.

Decydując się na któreś z tych dwóch rozwiązań, warto więc 
dokładnie oszacować wszystkie wydatki i poszukać złotego środ-
ka, który pozwoli nam się cieszyć funkcjonalnym meblem, bez 
zbędnego obciążenia dla domowego budżetu.

NP
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J      ?J      ?

Bezpieczne okna Bezpieczne okna 
to bezpieczny domto bezpieczny dom
Policyjne statystyki biją na alarm – okres 

jesienno-zimowy to czas wzmożonej aktywności 
włamywaczy. Mieszkańcy domów oraz 

mieszkań położonych na najniższych kondygnacjach 
są szczególnie narażeni na wizytę nieproszonych 
gości. Mogą się oni dostać do środka przez 
okna lub drzwi balkonowe o niskim standardzie 
wyposażenia antywłamaniowego. O tym, jak 
zabezpieczyć swój dom i majątek przed kradzieżą 
opowiada Rafał Buczek, ekspert z fi rmy Awilux.

Choć mogłoby się wydawać, że do włamań najczęściej do-
chodzi poprzez wybicie szyby, rabusie drogę do wnętrz naszych 
domów odkrywają poprzez podważenie słabo zabezpieczonego 
okucia. Dzięki temu mogą oni wejść do środka bez robienia ha-
łasu. By ustrzec się przed wtargnięciem intruza, warto wyposażyć 
stolarkę okienną w pakiety antywłamaniowe oraz inne zabez-
pieczenia. Są one dostępne w ofercie fi rmy Awilux, producenta 
okien, drzwi i akcesoriów.

ZACZNIJMY OD PODSTAW

Standardowe, proste okucia włamywacz może sforsować 
nawet bez specjalnych narzędzi – wystarczy, że mocno naprze 
na skrzydło okienne. Przed tego typu włamaniem pozwoli za-
bezpieczyć dom wyposażenie antywłamaniowe okien lub drzwi 
balkonowych. W ofercie Awilux dostępne są pakiety, które sku-
tecznie zabezpieczą dom przed złodziejami.

– Pakiet AWI Protect to rozwiązanie z okuciem obwied-
niowym z 4 zaczepami w standardzie antywyważeniowym. 
AWI Protect posiada zabezpieczenie antywłamaniowe RC1N, 
które chroni przed włamaniem przy użyciu siły fi zycznej. Pakiet 
wyposażony jest w klamkę z kluczykiem oraz wkładkę antyprze-
wierceniową – mówi Rafał Buczek z fi rmy Awilux. – Pakiet AWI 
Guard z zabezpieczeniem antywłamaniowym RC2N chroni przed 
otwarciem przy pomocy narzędzi typu śrubokręt czy szczypce. 
Na pakiet składa się pełne okucie obwiedniowe w standardzie 
antywyważeniowym z minimum 7 zaczepami antywyważenio-
wymi w każdym skrzydle.

AWI Guard posiada również system zabezpieczeń zapobie-
gających przesunięciu skrzydła w ramie. Okna w tym pakiecie 
wzmocnione są o dodatkową stal, a także posiadają wklejoną 
szybę podstawową. Podobnie jak w pakiecie AWI Protect, okna 
wzbogacane są o klamkę z kluczykiem oraz wkładkę antyprzewier-
ceniową. Trzeci pakiet to AWI Guard+, w którym zastosowano 
dodatkowo szyby antywłamaniowe A3/P4, które skutecznie 
utrudniają złodziejom dostanie się do środka. Jest to najwyższa 
klasa szyb, które najczęściej swoje zastosowanie znajdują w wi-
trynach salonów, hoteli, biur czy obiektów handlowych. AWI 
Guard+ to też najbezpieczniejsze rozwiązanie dla każdego domu 
czy mieszkania.

KLUCZ DO BEZPIECZEŃSTWA

Klamki, choć wydają się oczywistym i banalnym elementem, 
mogą uchronić nas przed włamywaczami. Przy ich wyborze warto 

kierować się bezpieczeństwem i zdecydować się na zakup roz-
wiązań posiadających mechanizmy zabezpieczające. Najczęściej 
stosuje się klamki aluminiowe, które można montować również 
do okien PCV.

– Można wybrać klamkę z kluczykiem, którego można użyć 
w przypadku nieobecności domowników czy klamkę ze specjal-
nym mechanizmem blokującym. W przypadku tej drugiej, gdy 
nieproszony gość próbuje popchnąć okucie poprzez włożenie 
śrubokrętu od zewnątrz, mechanizm blokuje przesunięcie okucia 
i uniemożliwia włamanie. Ciekawym rozwiązaniem są również 
klamki okienne z przyciskiem, które zabezpieczają przed włama-
niem, podczas którego złodziej nawierci profi l lub też dostanie się 
do trzpienia klamki. Przycisk jest niezbędny do otwarcia okna, 
gdyż zwalnia on mechanizm blokowania klamki – wyjaśnia 
ekspert z fi rmy Awilux.

DOM INTELIGENTNY, CZYLI BEZPIECZNY

Dom inteligentny, czyli taki, w którym możemy zarządzać 
instalacjami automatyki domowej, daje dodatkowe poczucie 
bezpieczeństwa, gdy znajdujemy się z dala od miejsca zamiesz-
kania. Specjalne systemy integrują zmotoryzowane rozwiązania 
i oferują możliwość całkowitego zarządzania domem za pomocą 
jednego przycisku na dowolnym urządzeniu mobilnym. Dzięki 
dostępnemu w ofercie Awilux systemowi TaHoma, możemy 
kontrolować co dzieje się domu podczas nieplanowanych sytuacji.

– W domu inteligentnym ochrona aktywuje się automatycz-
nie, gdy pojawi się zagrożenie włamania, rolety opuszczą się, 
a światło włączy samoczynnie. Dodatkowo, będąc poza miejscem 
zamieszkania na dłużej, możemy samodzielnie włączać lub gasić 
światło dzięki aplikacji, kreując złudzenie, że w domu znajdują 
się mieszkańcy. Wielu włamywaczy obserwuje potencjalne miej-
sca rabunku, dlatego system TaHoma może okazać się w takiej 
sytuacji bardzo przydatny – dodaje Rafał Buczek.

Stolarka okienna może stać się główną drogą dla włamywacza, 
jak i głównym zabezpieczeniem przed kradzieżą. Warto wyposażyć 
okna oraz drzwi balkonowe w systemy, które uchronią nas przed 
wizytą rabusiów. Specjaliści Awilux w sieci salonów doradzą przy 
wyborze odpowiednich okien, tak, aby nasz dom i mieszkanie 
były w pełni bezpieczne.

NP
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 reklama

 YSKI, 9733m², pr d, woda, miejscowy plan 
zagospodarowania pod us ugi, przemys , 

gastronomi , turystyk  i zabudow  mieszkaniow  
jednorodzinn  3.200.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 152m², dzia ka 300, os. Dojlidy 
Górne, szeregowy, NOWE trzy domy, stan 
dewloperski, segment rodkowy, wszystkie 

media, zamiana na mieszkanie-opcja 480.000 z   

 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, 44m², 4p., ul. Gruntowa, os. 
M odych, ks. wieczysta, ceg a, w as., dwustronne, 

widna kuchnia, przechodni pokój dzienny+2 
sypialnie, loggia i piwnica 249.000 z   

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

posesji, do remontu 296.000 z  do uzg. 

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

siedziba firmy, us ugi 166.650 z   

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

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

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

zabudowy, w pobli u przystanek MPK, dobry 
dojazd! 169.000 z   

O   2020        O   2020        
       .       .

Zmiany w funkcjonowaniu Zmiany w funkcjonowaniu 
wspólnot mieszkaniowychwspólnot mieszkaniowych
Chcesz wiedzieć, czy staniesz się członkiem tzw. 

„dużej wspólnoty mieszkaniowej”, czy też 
twoja wspólnota pozostanie „małą wspólnotą 

mieszkaniową”? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Obecnie, zgodnie z treścią art. 19 ustawy o własności lokali, 
jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, 
należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa 
niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpo-
wiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu 
postępowania cywilnego o współwłasności. Z dniem 01 stycznia 

2020 roku przepis ten ulegnie zmniejszeniu do trzech lokali. 
W konsekwencji zatem większa liczba wspólnot zobowiązana 
zostanie do stosowania zasad zarządu wynikających z ustawy 
o własności lokali. Wspólnoty te zatem zobowiązane zostaną 
od ww. daty do stosowania bardziej skomplikowanych zasad za-
rządu. Dla przypomnienia poniżej opisujemy zasady zarządzania 
„małymi” oraz „dużymi” wspólnotami mieszkaniowymi.

Co ważne, ustawodawca wprowadził również zapis, w myśl 
którego „duże” wspólnoty mieszkaniowe będą miały dwa lata, 
od ich powstania, na powołanie zarządu. Jeżeli zatem w terminie 
dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu 
w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali 
niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali nie do-
konają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością 
wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, usta-
nowienia zarządcy przymusowego przez sąd będzie mógł żądać 
także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował 
zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność 
pierwszego lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez 
okres co najmniej dwóch lat.

Wspólnoty mieszkaniowe są formą organizacji skupiającej 
właścicieli lokali położonych w obszarze większej nieruchomości. 
Nie oznacza to jednak, że wszystkie wspólnoty mieszkaniowe 
żądzą się tymi samymi prawami. Ustawodawca wyróżnił dwa 
rodzaje tego typu jednostek organizacyjnych, a przyjętym kryte-
rium podziału jest ilość lokali znajdujących się w obszarze danej 
nieruchomości (budynku, bądź kilku budynków posadowionych 
na jednej działce gruntu). Stąd też potoczne nazwy obu typów 
wspólnot mieszkaniowych.

Jeżeli zatem liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyod-
rębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, 

jest mniejsza albo równa siedem (a od 01 stycznia 2020 roku 
trzy) mamy do czynienia z tzw. „małą wspólnotą”. Jeśli zaś liczba 
takich lokali jest większa niż siedem (trzy), to wspólnoty takie 
nazywane są „dużymi”.

Oczywiście w ślad za inną nazwą idą dalsze różnice pomiędzy 
wskazanymi typami wspólnot mieszkaniowych. Wynika to z faktu, 
iż do zarządu nieruchomością wspólną w małych wspólnotach 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Natomiast 
zarząd nieruchomością wspólną w dużej wspólnocie odbywa się 
na zasadach opisanych w ustawie o własności lokali.

Cechą charakterystyczną zarządu w oparciu o przepisy 
Kodeksu cywilnego (zob. art. 195-221 k.c.) jest równość praw 
i obowiązków wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej. 
W tego typu wspólnotach nie powołuje się zarządu, a o wszyst-
kich sprawach wspólnoty, które przekraczają zwykły zarząd 
(bieżące administrowanie) decydują współwłaściciele łącznie – 
do dokonania takiej czynności niezbędna jest zgoda wszystkich 
współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli 
może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. 

Większość współwłaścicieli określa się zaś według wielkości 
udziału w nieruchomości wspólnej. Jeżeli zarząd małą wspólnotą 
został powierzony jednemu lub kilku osobom z grona współ-
właścicieli, to współwłaściciele tacy mogą żądać od pozostałych 
współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu 
nakładowi ich pracy. Pozostali współwłaściciele natomiast mogą 
żądać w odpowiednich terminach (co najmniej raz do roku) 
rachunku z zarządu.

Jeżeli zaś lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodręb-
nionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani 
podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego 
zarządu. Przy czym, członkiem zarządu może być wyłącznie 
osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza 
ich grona. To zarząd, a nie współwłaściciele uprawniony jest 
do podejmowania czynności zwykłego zarządu. Do podjęcia 
przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu 
potrzebna jest natomiast uchwała właścicieli lokali wyrażająca 
zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi 
pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności 
przekraczające zakres zwykłego zarządu. W odróżnieni jednak-
że od małych wspólnot mieszkaniowych, do podjęcia wiążącej 
uchwały wystarczające jest uzyskanie większości głosów członków 

dużej wspólnoty mieszkaniowej.
W małych wspólnotach podstawowy sposób zarządu określają 

zatem przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. W dużych 
wspólnotach mieszkaniowych stosuje się natomiast przepisy 
ustawy o własności lokali.

Niezależnie od rodzaju wspólnoty możliwe jest również powie-
rzenie zarządu zewnętrznemu zarządcy. Może to nastąpić, bądź 
w pierwszej umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, 
bądź też w późniejszej uchwale członków wspólnoty zaprotoko-
łowanej przez notariusza. W braku określenia odrębnych zasad 
zarządu nieruchomością wspólną obowiązują reguły wynikające 
z Kodeksu cywilnego albo ustawy o własności lokali.

Michał Koralewski

Rynek Pierwotny

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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MIESZKANIA

 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, 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 

 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

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. 

 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. 

DZIA KI



1 POKOJOWE

B I A ŁY S T O K ,  2 4 . 0 0 m ²,  u l . 
Nowogródzka, os. Sienkiewicza, 
Nowogródzka Kawalerka 24 m² 4 
piętro do odświeżenia  142.700zł 
579-109-090 

BIAŁYSTOK, 25m², os. centrum, ka-
walerka.  179.000zł 531-224-464 

BIAŁYSTOK, 26.00m², ul. Malmeda, 
o s .  C e n t r u m ,  .  270 .0 00z ł 
664-619-039 

B I A Ł Y S T O K ,  2 7 m ² ,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ka-
walerka po remoncie, Oferta 1471, 
tel 853070975 179.000zł 531-790-
133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 28.00m², ul. Gruntowa,  
139.900zł 731-550-414 

B I A Ł Y S T O K ,  2 8 m ² ,  u l . 
Lewandowskiego, os. Sienkiewicza, 
nowe budownictwo, Oferta 1462, 
tel 853070975 229.000zł 531-790-
133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 29.00m², ul. Kościelna, 
cegła, oferta nr: 21-WB 132.000zł 
884-004-843 

BIAŁYSTOK, 31m², os. Bacieczki, 
cegła, niski czynsz ok.180zł, jedno-
stronne, duży balkon, piwnica, do 
remontu, cegła 2005 rok 160.000zł 
857-446-687 Area 

 » BIAŁYSTOK, 32.50M², UL. 
ORZESZKOWEJ 7A, 1 POK. 
+KUCHNIA, IIIP., CEGŁA, 
DO WEJŚCIA, ODŚWIE
ŻONE, WLŁASNOŚĆ, KW. 
190.000zł 784-254-055 

B I A ŁY S T O K ,  3 4 . 0 0 m ²,  u l . 
Bohaterów Ge  a, os. Centrum, ce-
gła, oferta nr: 353-BA-1 198.000zł 
604-487-465 

B I A ŁY S T O K ,  37. 0 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, wielka płyta, kawaler-
ka, winda 199.000zł 576-342-842 
em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 37m², os. Dziesięciny 
I, przestronne z balkonem, do 
wprowadzenia, Oferta 1503, tel 
853070975 205.000zł 507-397-447 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 39.00m², os. Centrum, 
cegła, kawalerka po remoncie, wy-
posażona, 4 piętro 220.000zł 576-
342-842 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 39.50m², os. Centrum, 
cegła, dobre na inwestycję na 
wynajem, można na 2 pokoje 
225.000zł 501-738-393 Grabowscy 

2 POKOJOWE

BIAŁYSTOK, 27.30m², os. Bema, 
cegła, winda, niski czynsz, bez po-
datkuPCC, balkon, CEN-MS-1225 
239.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 28.00m², os. Bema, ce-
gła, AGD w cenie, balkon, piwnica, 
funkcjonalne, nowoczesne, CEN-
MS-1192 205.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 30.00m², ul. Wiosenna, 
os. Nowe Miasto, prestiżowa in-
westycja, luksusowe apartamen-
towce 289.000zł 576-070-709 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 31.00m², ul. Krucza, 
os .  Nowe Miasto,  niedale -
ko Politechniki oraz Akademii 
Muzycznej, cegła, czynsz 265 
zł, balkon, piwnica 235.700zł 
579-109-090 

B I A ŁY S T O K ,  31 . 3 3 m ²,  o s . 
Dziesięciny, pustak, 2 pokoje na 
parterze budynku mieszkalnego w 
trakcie realizacji.Mieszkania sprze-
dawane są w stanie deweloperskim 
- do samodzielnego wykończenia. 
191.113zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 31.40m², os. Zielone 
Wzgórza, wielka płyta, niski czynsz, 
piwnica, idealna lokalizacja, bal-
kon, CEN-MS-1211 149.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 32m², os. Białostoczek, 
parter, dobre na wynajem, do 
aranzacji 188.000zł 501-738-393 
Grabowscy 

B I A ŁY S T O K ,  3 2 . 0 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, cegła, Wysoki par-
ter, balkon, piwnica, AGD, niski 
czynsz - CEN-MS-1058 165.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 32.00m², os. Leśna 
Dolina, sprzęt AGD, wyposażenie w 
cenie, niski czynsz, blisko las, CEN-
MS-1170 221.000zł 531-790-139 

B I A ŁY S T O K ,  3 2 . 3 0 m ²,  o s . 
Białostoczek, Dobra lokaliza-
cja, niski czynsz, Okazja cenowa, 
Oferta 1511 188.000zł 507-397-
447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 33.00m², ul. Towarowa, 
do odświeżenia  155.900z ł 
731-550-414 

BIAŁYSTOK, 33.00m², os. Wasilków, 
wielka płyta, dobra lokalizacja, 
blisko rzeka, cisza, piwnica, CEN-
MS-1179 140.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 33.26m², os. Centrum, 
cegła, AGD w cenie, funkcjonal-
ne, spokojna okolica, blisko cen-
trum, CEN-MS-1193 254.000zł 
531-790-139 

B I A ŁY S T O K ,  3 4 . 0 0 m ²,  o s . 
Białostoczek, Apartament 2013 
14 214.900zł 731-550-414 

BIAŁYSTOK, 34m², ul. Proletariacka, 
os. Centrum, po remoncie, nowo-
czesne, idealne na start, Oferta 
1495, tel 853070975 239.000zł 
531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 34.00m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Leśna Dolina, cegła, 
ŚLICZNE w apartamentowcu, win-
da, duża loggia, piwnica, zamiana 
na podobne Antoniuk, Centrum 
252.000zł 660-474-444 

BIAŁYSTOK, 34.00m², os. Wysoki 
Stoczek, cegła, niski czynsz, piwni-
ca, balkon, idealna lokalizacja, CEN-
MS-1224 195.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 34.06m², ul. Aleja 
Jana Pawła II, os. Leśna Dolina, ce-
gła, Al.Jana Pawła II, nowoczesny 
apartamentowiec, 3 piętro, win-
da, ŚLICZNE! 252.000zł 660-474-
444 BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  3 5 .7 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, Właściciel nieruchomo-
ści zobowiązuje się do zbycia nieru-
chomości, a nabywca w zamian za 
jej przeniesienie zobowiązuje się za-
pewnić zbywcy dożywotnie prawo 
do zamieszkania w lokalu mieszkal-
nym. 130.000zł 857-446-687 Area 

B I A ŁY S T O K ,  3 6 . 0 0 m ²,  u l . 
Pułaskiego, po remoncie  169.900zł 
731-550-414 

BIAŁYSTOK, 36m², os. Piaski, do 
zamieszkania, aneks kuchenny 
239.000zł 501-738-393 Grabowscy 

B I A ŁY S T O K ,  3 6 . 0 0 m ²,  o s . 
Sienkiewicza, cegła, piwnica, ide-
alna lokalizacja, niski czynsz, blisko 
centrum, CEN-MS-1212 204.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 36.80m², os. Centrum, 
cegła, klimatyczne mieszkanie z an-
tresolą w kamienicy, wysoki stan-
dard wykończenia 345.000zł 501-
738-393 Grabowscy 

 » BIAŁYSTOK, 36.90M², 
OS. ANTONIUK, 2 PO
KOJOWE, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 
189.000zł 696-419-900 

B I A ŁY S T O K ,  3 7. 0 0 m ² ,  u l . 
Broniewskiego,   144.900z ł 
731-550-414 

BIAŁYSTOK, 37.00m², os. Bojary, 
cegła, winda, piwnica, miejsce 
parkingowe, blisko centrum, CEN-
MS-1210 280.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 37.00m², os. Bojary, 
cegła, winda, piwnica, miejsce 
parkingowe, blisko centrum, CEN-
MS-1210 285.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 37m², os. Piaski, cegła, 
przy politechnice, dobre pod wyna-
jem, Oferta 1502, tel 853070975  
299.000zł 507-397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 37m², os. Sienkiewicza, 
cegła, do zamieszkania, dobrze sko-
munikowana okolica 249.000zł 501-
738-393 Grabowscy 

B I A ŁY S T O K ,  3 7. 0 5 m ²,  o s . 
Dziesięciny, cegła, niski czynsz, piw-
nica, mieszkanie dwustronne, cicha 
okolica, CEN-MS-1190 199.000zł 
531-790-139 

B I A ŁY S T O K ,  3 8 . 0 0 m ²,  u l . 
Anotoniukowska, cegła, do remon-
tu 154.000zł 731-550-414 

B I A ŁY S T O K ,  3 8 . 0 0 m ²,  u l . 
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, 
OKAZJA CENOWA! Nowszy blok 
z ceg ły 1998 rok. 199.000zł 
602-628-822 

BIAŁYSTOK, 38.60m², os. Piasta, 
2 niezależne pokoje, balkon, cena 
do negocjacji, Oferta 1500, tel 
853070975 215.000zł 531-790-
139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 38.90m², ul. Lipowa, 
gotowe do zamieszkania :), kuchnia 
z nowym sprzętem, balkon, duża 
piwnica, parking tylko dla miesz-
kańców 292.000zł 579-109-090 

BIAŁYSTOK, 39.30m², os. Młodych, 
cegła, idealna lokalizacja, balkon, 
niski czynsz, piwnica, CEN-MS-1215  
175.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 39.80m², os. Piasta, 
wielka płyta, piwnica, balkon, nowa 
instalacja, pod inwestycje, CEN-
MS-978  195.000zł 591-790-133 

B I A ŁY S T O K ,  4 0 . 0 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, cegła, AGD w cenie, 
nowoczesne budownictwo, niski 
czynsz, komórka lokatorska, CEN-
MS-1156 259.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 40.00m², os. Ignatki-
osiedle, cegła, Duży balkon, garde-
roba, otwarta kuchnia, AGD, CEN-
MS-1076 225.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 40.20m², os. Nowe 
Miasto, cegła, Idealna lokalizacja, 
w cenie AGD, balkon, piwnica, CEN-
MS-787. 180.000zł 853-070-974 

BIAŁYSTOK, 40.30m², os. Leśna 
Dolina, cegła, zaciszne miejsce, 
duży parking, piwnica, balkon, ni-
ski czynsz, salon z aneksem ku-
chennym, CEN-MS-909 195.000zł 
853-070-974 

B I A ŁY S T O K ,  4 0 . 9 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, pustak, 2 pokoje na I 
piętrze budynku mieszkalnego w 
trakcie realizacji.Mieszkania sprze-
dawane są w stanie deweloperskim 
- do samodzielnego wykończenia. 
249.490zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 41m², ul. Ślusarska, 
os. Młodych, nowe budownictwo, 
wspólnota, Oferta 1462,  305.000zł 
531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 41.00m², ul. Chrobrego, 
os. Piasta, wielka płyta, oferta nr 
11-JDM-1 180.000zł 856-748-265 

BIAŁYSTOK, 41.40m², os. Antoniuk, 
inne, 2 pokoje 339.000zł 576-342-
842 em5 nieruchomości 

 » BIAŁYSTOK, 41.96M², 
UL. SZENDZIELARZA, OS. 
SKORUPY, WYSOKI STAN
DARD, MOŻLIWOŚĆ WY
KOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH TE
RENÓW, WWW.WILLEPIASTA.
PL. 251.340zł 602-405-688 

B I A ŁY S T O K ,  42 . 0 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, cegła, niski czynsz, 
duża piwnica, widny i słoneczny 
salon, CEN-MS-1205 229.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 42m², os. Piasta, bez 
podatku PCC! Nowe osiedle Piasta, 
2 pokoje, I piętro, wydanie IV-2020r 
327.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 42.00m², os. Piasta, ce-
gła,  239.000zł 579-109-090 

BIAŁYSTOK, 43.00m², nowsza cegła  
168.900zł 731-550-414 

BIAŁYSTOK, 43.00m², os. Dzisięciny, 
cegła, idealny rozklad pomieszczeń, 
mieszkanie dwustronne, spokojna 
okolica, CEN-MS-1161 205.000zł 
531-790-139 

BIAŁYS TOK, 44m², os. Nowe 
Miasto, cegła, idealne pod wyna-
jem, wyposażone, Oferta 1509 tel 
853070975  270.000zł 531-790-139 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 44.00m², os. Wysoki 
Stoczek, cegła, idealna lokali-
zacja, CEN-MS-1226 299.000zł 
531-790-139 

 » BIAŁYSTOK, 44.48M², UL. 
WIADUKT, OS. REKREACYJNE, 
STAN DEWELOPERSKI. 
244.640zł 857-473-030 

 » BIAŁYSTOK, 44.70M², UL. 
ŻABIA, CEGŁA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 
250.000zł 696-419-900 

BIAŁYSTOK, 45.00m², os. Bacieczki, 
cegła, Mieszkanie widne i słonecz-
ne, duża kuchnia, niski czynsz, CEN-
MS-1112 184.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 45.00m², os. Bojary, 
cegła, blisko centrum, cicha spokoj-
na okolica, piwnica, niski czynsz, do 
remontu, CEN-MS-1216 196.000zł 
531-790-133 

B I A ŁY S T O K ,  4 5 . 0 0 m ²,  u l . 
Żeromskiego, os. Nowe Miasto, 
cegła, blok z 2015 roku, winda, 
bokówka. 315.000zł 603-252-555 

BIAŁYSTOK, 45.00m², os. Skorupy, 
cegła, mieszkanie dwustronne, po 
częściowym remoncie, niski czynsz, 
idealna lokalizacja, CEN-MS-1195 
199.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 45.40m², aneks kuch., 
duży balkon, blok z 2011, ogrodzo-
ny, blisko rzeki, plaża, przedszkole, 
sklep Biedronka, szkoła, miejsce po-
stojowe w garażu. 1zł 888-204-097 

BIAŁYSTOK, 45.49m², os. Bema, ce-
gła, winda 315.000zł 576-342-842 
em5 nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 46m², ul. Aleja 
Piłsudskiego, os. Centrum, ścisłe 
centrum, cegła, niski czynsz, Oferta 
1456, tel 853070975 264.900zł 531-
790-133 Centrum 

B I A ŁY S T O K ,  4 6 . 0 0 m ²,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ce-
gła, oferta nr: 28-WB 288.000zł 
698-651-321 

 » BIAŁYSTOK, 46.38M², UL. 
LIPOWA, OS. CENTRUM, 
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ROK BUDOWY 1956  KAMIE
NICA, CEGŁA, OKNA PCV, 
OGRZEWANIE MIEJSKIE, DO 
ZAMIESZKANIA, CZYNSZ 
300ZŁ. 280.000zł 606-389-394 

BIAŁYSTOK, 46.38m², ul. Lipowa, 
os. Centrum, cegła, 2 pokoje, ka-
mienica ul. Lipowa, pełna własność, 
I piętro, trójstronne, słoneczne i 
ciepłe, wydzielone miejsce parkin-
gowe, brak opomiarowania ogrze-
wania,  277.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 46.65m², 2 piętro, ści-
słe Centrum 264.900zł 576-070-
705 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 47.00m², ul. Towarowa, 
os. Bojary, wielka płyta,  209.000zł 
602-628-822 

B I A ŁY S T O K ,  47. 0 8 m ²,  o s . 
Dziesięciny, pustak, 2 pokoje na III 
piętrze budynku mieszkalnego w 
trakcie realizacji.Mieszkania sprze-
dawane są w stanie deweloperskim 
- do samodzielnego wykończenia. 
287.188zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 47.30m², ul. Gruntowa, 
os. Młodych, cegła, atrakcyjne po 
remoncie, zab. stałe kompletne 
agd, meble w cenie, balkon piwni-
ca. 280.000zł 691-411-756 

BIAŁYSTOK, 47.40m², os. Centrum, 
dwustronny, o podwyższonym 
standardzie z pres  żową lokaliza-
cją w Centrum miasta, wyposażony 
w sprzęt AGD, RTV, szafy w zabu-
dowie, do zamieszkania od zaraz!  
436.080zł 857-446-687 Area 

 » BIAŁYSTOK, 47.74M², 
UL. ZDROJOWA, 2 POK., 
STAN DEWELOPERSKI. 
249.000zł 503-593-544 

B I A ŁY S T O K ,  47. 9 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, wielka płyta, balkon, 
piwnica, zielona okolica, CEN-
MS-1231 240.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 47.90m², ul. Marii 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, ce-
gła, parter 324.000zł 576-342-842 
em5 nieruchomości 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 . 0 0 m ²,  u l . 
Wyszyńskiego, po kapitalnym re-
moncie 249.000zł 731-550-414 

BIAŁYSTOK, 48.00m², ul. Kołłątaja, 
cegła, Oferta nr: 419-BA 250.000zł 
884-004-843 

BIAŁYSTOK, 48.00m², os. Centrum, 
wielka płyta, idealna lokalizacja, 
przeszklona sciana, do remontu, 
mieszkanie dwustronne, CEN-
MS-1121 209.000zł 531-790-139 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 . 0 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, wielka płyta, piwnica, 
balkon, niski czynsz, mieszkanie 
do wykończenia, cicha spokojna 
okolica, CEN-MS-1218 190.000zł 
531-790-139 

BIAŁYSTOK, 48.00m², os. Nowe 
Miasto, cegła, 2 pokoje, 4pię-
tro 266.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 . 0 0 m ²,  u l . 
Legionowa, os. Piaski, wielka pły-
ta, oferta nr 29-WB 219.000zł 
698-651-321 

BIAŁYSTOK, 48.00m², os. Piasta, 
wielka płyta, do generalnego re-
monu, balkon, piwnica, idealna 

lokalizaja, blisko centrum, niski 
czynsz, MS-CEN-1189 209.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 48.00m², os. Piasta, 
wielka płyta, mieszkanie do ge-
neralnego remontu, balkon, piw-
nica, niski czynsz, idealna lokali-
zacja, CEN-MS-1189 209.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 48.00m², ul. Fabryczna, 
os. Sienkiewicza, wielka p ły-
ta, nr oferty: 23 WB 235.000zł 
698-651-321 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 . 2 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, wielka płyta, dobra 
lokalizacja, piwnica, balkon, nowo-
czesne, CEN-MS-1182 215.000zł 
531-790-139 

BIAŁYSTOK, 48.20m², os. Piasta, 
wielka płyta, słoneczne mieszkanie, 
oddzielna kuchnia, przestronny sa-
lon, blisko centrum, niski czynsz, do 
remontu, CEN-MS-1135 175.000zł 
531-790-139 

BIAŁYSTOK, 48.29m², os. Wysoki 
Stoczek, do odświeżenia/remontu, 
duży balkon, przestronny rozkład 
pomieszczeń, miejsca parkingo-
we, piwnica, atrakcyjna lokalizacja 
215.000zł 857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, 48.35m², ul. Suraska, 
os. Centrum, cegła, dwustronne 
mieszkanie zlokalizowane na trze-
cim piętrze w budynku przy ulicy 
Suraskie kwalifikujące się do ge-
neralnego remontu 270.000zł 505-
093-985 BIS 

BIAŁYSTOK, 48.36m², os. Zawady, 
cegła, pralka i zabudowy stałe 
w cenie, piwnica, balkon, cicha 
okolica, CEN-MS-1185 255.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 49.00m², os. Centrum, 
Wysoki parter, zabudowany balkon 
191.900zł 731-550-414 

BIAŁYSTOK, 49.24m², os. Centrum, 
cegła, winda, niski czynsz, AGD w 
cenie, CEN-MS-1209 370.000zł 
531-790-139 

BIAŁYSTOK, 50.00m², os. Centrum, 
cegła, piwnica, duży balkon, ści-
słe centrum, blok odnowiony z ze-
wnątrz, CEN-MS-1177 240.000zł 
531-790-133 

 » BIAŁYSTOK, 50.42M², UL. 
ZDROJOWA, 50, 42M2, 
2 POK., STAN DEWELOPER
SKI. 258.000zł 503-593-544 

BIAŁYSTOK, 50.50m², os. Słoneczny 
Stok, wielka płyta, idealna loka-
lizacja, spokojne otoczenie, AGD, 
balkon, piwnica, CEN-MS-1157 
222.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Upalna, os. 
Słoneczny Stok, duże pokoje, blisko 
szkoła, słoneczne, Oferta 1467, tel 
853070975,  225.000zł 531-790-
133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 51m², os. Słoneczny 
Stok, zadbane, nowoczesne, ume-
blowane, oferta 1474,  312.000zł 
531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 51.20m², os. Piasta, 
cegła, mieszkanie dwustronne, 
piwnica, niski czynsz, CEN-MS-684 
229.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 52.00m², os. Dojlidy, 
cegła, nowy blok, 1 piętro, win-
da 327.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 53.00m², os. Centrum, 
cegła, piwnica, do odświeżenia, 
dwa niezależne pokoje, idealna lo-
kalizacja, CEN-MS-1201  240.000zł 
531-790-133 

B I A ŁY S T O K ,  5 3 . 0 4 m ²,  o s . 
Kawaleryjskie, nowe budownic-
two, zadbane, Oferta 1508, tel 
853070975 360.000zł 531-790-
139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 53.75m², os. Centrum, 
cegła, piwnica, balkon, idealna loka-
lizacja, niski czynsz, CEN-MS-1201 
230.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 54.00m², os. Centrum, 
parter 360.000zł 576-070-705 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 54.00m², os. Piaski, ce-
gła, Wysoki standard, niski czynsz, 
piwnica, blisko centrum, CEN-
MS-937 289.000zł 531-790-133 

B I A ŁY S T O K ,  5 4 . 0 0 m ²,  o s . 
Przydworcowe, cegła, teren ogro-
dzony, cicha okolica, piwnica, niski 
czynsz, CEN-MS-1168 270.000zł 
531-790-139 

B I A ŁY S T O K ,  5 4 . 0 0 m ²,  o s . 
Sybiraków, cegła, otwarta kuch-
nia, AGD, balkon, piwnica, niski 
czynsz, CEN-MS-1204 299.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 54.00m², os. Zielone 
Wzgórza, wielka płyta, niski czynsz, 
dobra lokalizacja, piwnica, duży bal-
ko, do odnowienia, CEN-MS-1166 
219.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 54.30m², os. Leśna 
Dolina, cegła, niezalżne poko-
je, duży balkon, piwnica, niski 
czynsz, CEN-MS-1159 269.000zł 
531-790-133 

MOŃKI, 59.00m², 2 pokojowe o 
wysokim standardzie w apartamen-
towcu, w stanie deweloperskim, 
odbiór wiosna 2020r. 240.000zł 
531-540-521 

 » POROSŁY, 43.40M², MIESZ
KANIE W SZEREGÓWCE 
A2A, OGRÓDEK I MIEJ
SCE POSTOJOWE W CE
NIE.  214.830zł 662-447-576 

ZABŁUDÓW, 40m², ul. Kalwińska, 
zadbane, niska cena, zapraszamy 
do negocjacji, Oferta 1350, tel 
853070975 169.000zł 531-790-
133 Centrum 

3 POKOJOWE
52.90M², os. Wasilków, cegła, za-
dbane, warte zainteresowania, tel 
853070975 507-397-447 Centrum 

61.30M², os. Nowe Miasto, ce-
gła, poszukiwana lokalizacja, tel 
853070975 Oferta 1483,  531-790-
139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 42m², os. Dojlidy, Vp., 
blok z 2019r., wykończone gotowe 
do zamieszkania, z dala od zgieł-
ku miasta 315.000zł 501-738-393 
Grabowscy 

BIAŁYSTOK, 42.98m², os. Centrum, 
cegła, 3 niezależne pokoje, ideal-
ne pod wynajem, Oferta 1504, tel 
853070975 235.000zł 531-790-130 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 44.00m², os. Młodych, 
pełna własność, niskie opłaty, do 
zamieszkania lub pod wynajem, 
CIEKAWE! 1zł 660-474-444 

BIAŁYSTOK, 44m², ul. Gruntowa, 
os. Młodych, cegła, Przytulne, dwu-
stronne, jasne, słoneczne i ciche 
mieszkanie z zabudowaną loggią, 
na czwartym piętrze w cenionej i 
lubianej lokalizacji. Najbliższe oto-
czenie to dużo zieleni, zabudowa 
jedno i wielorodzi 229.000zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 44.00m², ul. Gruntowa, 
os. Młodych, cegła, atrakcyjne, IVp., 
dwustronne, widna kuchnia+2 
sypialnie+przechodni p.dzien-
ny, balkon, piwnica 229.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, 45m², ul. św. Jerzego, 
os. Nowe Miasto, 3 niezależne po-
koje, 1992 rok budowy, Oferta 1507  
248.000zł 531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 45.55m², os. Nowe 
Miasto, beton, 3 pokoje 249.000zł 
576-342-842 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 46.00m², ul. Prusa, 
do odświeżenia remontu, ja-
sne, ustawne, piwnica 95.000zł 
883-718-977 

BIAŁYSTOK, 46.00m², ul. Stołeczna, 
cegła, Super lokalizacja, centrum. 
Trzy ładne pokoje 265.000zł 
607-267-319 

BIAŁYSTOK, 46.60m², os. Antoniuk, 
cegła, wyposażone i umeblowane 
3 niezależne pokoje, Oferta 1498, 
tel 853070975 265.000zł 531-790-
130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 46.80m², os. Wysoki 
Stoczek, cegła, garaż w cenie, 
dobra lokalizacja, nowe budow-
nictwo, CEN-MS-1162 270.000zł 
531-790-139 

BIAŁYSTOK, 47.30m², ul. Stołeczna, 
os. Centrum, cegła, mieszkanie 
składa się z trzech pokoi i oddzielnej 
kuchni 283.500zł 505-093-985 BIS 

B I A ŁY S T O K ,  4 7. 6 0 m ² ,  u l . 
Mickiewicza, cegła, umeblowane, 
okna drewniane, ks. wieczysta za-
mienię na większe lub kupię w tej 
okolicy.  400.000zł 505-103-220 

BIAŁYSTOK, 47.73m², os. Wygoda, 
cegła, nowy blok, 5 lat gwaran-
cji 399.000zł 576-070-705 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 48.00m², ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ce-
gła, Oferta nr: 63-WB 222.000zł 
698-651-321 

BIAŁYSTOK, 48.00m², ul. Dubois, os. 
Nowe Miasto, Mieszkanie z dużym 
balkonem. Ustawne pokoje, duża 
kuchnia 267.000zł 690-884-614 

 » BIAŁYSTOK, 48.25M², UL. 
Z. SZENDZIELARZA, OS. 
SKORUPY, WYSOKI STAN
DARD, MOŻLIWOŚĆ WY
KOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH TE
RENÓW, WWW.WILLEPIASTA.
PL. 269.717zł 602-405-688 

BIAŁYSTOK, 48.40m², os. Piasta, 3 
niezależne pokoje, do wprowadze-
nia, blisko centrum, Oferta 1470,  
265.000zł 531-790-139 Centrum 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 . 5 0 m ²,  u l . 
Towarowa, os. Piasta, wielka pły-
ta, 3 pokoje 319.000zł 576-070-709 
em5 nieruchomości 

 » BIAŁYSTOK, 50.00M², UL. 

Z. SZENDZIELARZA, OS. 
SKORUPY, WYSOKI STAN
DARD, MOŻLIWOŚĆ WY
KOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH TE
RENÓW, WWW.WILLEPIASTA.
PL. 279.500zł 602-405-688 

B I A ŁY S T O K ,  5 0 . 0 0 m ²,  u l . 
Wesoła, os. Tysiąclecia, cegła, 
SUPER LOKALIZACJA, tuż obok 
Politechniki Białostockiej 269.000zł 
602-628-822 

B I A ŁY S T O K ,  5 0 . 8 0 m ²,  o s . 
Wygoda, cegła, 3 pokoje, nowy 
blok 345.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 51.00m², ul. Nowy 
Świat, os. Centrum, WYJĄTKOWA, 
najlepsza lokalizacja w Białymstoku, 
cegła, wspólnota, m.postojowe na 
posesji, do remontu 296.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, 51.00m², os. Centrum, 
cegła, ŚCISŁE CENTRUM, I piętro, do 
remontu, również jako lokata pod 
wynajem, biuro, gabinet, kancelarię 
296.000zł 660-474-444 

BIAŁYSTOK, 71.00m², os. Skorupy, 
3 pokoje, szeregówka, wyposażo-
na 429.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, cegła, Bez 
podatku 2% PCC! 3 pokoje, dwu-
stronne, III piętro, komórka loka-
torska, stan deweloperski 298 000, 
wydanie natychmiast, wykończo-
ne w grudniu  349.000zł 570-299-
000 Era 

 » BIAŁYSTOK, 51.27M², UL. 
WIADUKT, OS. REKREACYJNE, 
STAN DEWELOPERSKI. 

269.167zł 857-473-030 
B I A ŁY S T O K ,  5 2 . 0 0 m ²,  u l . 
Zielonogórska, wielka płyta, 2po-
kojowe na Zielonogórskiej, do 
prowadzenia, dzwonic wieczorem 
230.000zł 508-228-083 

 » BIAŁYSTOK, 52.56M², UL. 
Z. SZENDZIELARZA, OS. 
SKORUPY, WYSOKI STAN
DARD, MOŻLIWOŚĆ WY
KOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH TE
RENÓW, WWW.WILLEPIASTA.
PL. 293.810zł 602-405-688 

BIAŁYSTOK, 53.00m², ul. Zamnhofa, 
os. Centrum, cegła,  309.000zł 
797-990-180 

B I A ŁY S T O K ,  5 3 . 6 0 m ²,  o s . 
Sienkiewicza, wielka płyta, piwni-
ca, idealna lokalizacja, niski czynsz, 
balkon, CEN-MS-1188 259.000zł 
531-790-133 

 » BIAŁYSTOK, 53.80M², UL. 
ANTONIUKOWSKA, CE
GŁA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 
245.000zł 696-419-900 

BIAŁYSTOK, 54m², ul. Władysława 
Broniewskiego, os. Antoniuk, 3 
pokoje, 3 piętro, stara cegła, niski 
ocieplony blok, wspólnota, balkon, 
piwnica, bez hipoteki 295.000zł 
570-299-000 Era 

B I A ŁY S T O K ,  5 4 . 0 0 m ²,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ce-
gła, Ładne położenie, Okazja 1397 
339.000zł 853-070-975 

BIAŁYSTOK, 54.00m², ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, ce-
gła, Ładne, przestrzenne miesz-
kanie w nowszej cegle. 299.000zł 
602-628-822 
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B I A ŁY S T O K ,  5 4 . 0 0 m ²,  o s . 
Przydworcowe, cegła, teren ogro-
dzony, dużo zielieni, cicha i spo-
kojna okolica, duża piwnica, cen-
trum, CEN-MS-116 299.000zł 
531-790-139 

BIAŁYSTOK, 55m², os. Dziesięciny, 
cegła, 3 pokoje o powierzchni 55, 
08 m² zlokalizowane na paterze bu-
dynku w trakcie realizacji. Do miesz-
kania przynależy miejsce postojowe 
oraz ogródek. Lokal w stanie dewe-
loperskim do samodzielnego wykoń 
335.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 55.00m², ul. Skrajna, 
os .  S łoneczny Stok,  ceg ła, 
Atrakcyjnie wykończone miesz-
kanie w nowej cegle,  320.000zł 
607-268-319 

B I A ŁY S T O K ,  5 5 . 5 0 m ²,  u l . 
Wierzbowa, os. Antoniuk, 3 po-
koje, wyposażone umeblowane, 
cegła, niski czynsz, Oferta 1478,  
265.000zł 531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 55.50m², os. Słoneczny 
Stok, cegła, 1 piętro 310.000zł 576-
342-842 em5 nieruchomości 

B I A ŁY S T O K ,  5 6 . 0 0 m ²,  u l . 
Mickiewicza, cegła,  249.000zł 
579-109-090 

B I A ŁY S T O K ,  5 6 . 0 0 m ²,  o s . 
Sienkiewicza, cegła, centrum, 
piwnica, balkon, CEN-MS-1248 
248.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 56.00m², os. Wysoki 
Stoczek, cegła, do remontu, duży 
balkon, piwnica, niski czynsz, CEN-
MS-1214 240.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 56.34m², ul. Kręta, 
os. Nowe Miasto, cegła, 3 poko-
je 409.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 56.47m², os. Młodych, 
cegła, duży balkon, piwnica, niski 
czynsz, AGD w cenie, CEN-MS-1175 
330.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 57.80m², ul. Ciepła, 
os. Sienkiewicza, wielka płyta, 
Mieszkanie położone niedaleko 
centrum.Idealne pod wynajem lub 
dla rodziny.Do remontu. 246.000zł 
602-628-822 

 » BIAŁYSTOK, 57.93M², UL. 
PIASTA 35, OS. BOJARY, 
TARAS, OGRÓDEK, 
STAN DEWELOPERSKI. 
365.209zł 857-473-030 

BIAŁYSTOK, 58m², ul. B. Chrobrego, 
os. Piasta, blisko centrum, Oferta 
1452, tel 853070975 316.000zł 531-
790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 58m², ul. Trawiasta, os. 
Wygoda, cegła, 2008r, 3 pokoje, III 
piętro, niski blok z cegły, dwustron-
ne, słoneczne, duży balkon, piwni-
ca, wydanie natychmiast  379.000zł 
570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 58.10m², ul. Ukośna, 
os. Antoniuk, 3 pokoje, II piętro, 
mieszkanie po gruntownym re-
moncie, wykończone z dbałością 
o szczegóły, w stonowanej kolo-
rystyce. Mieszkanie wyposażone 
jest w zabudowy. Do mieszkania 
przynależy balkon i piwni 314.000zł 
857-424-016 Apogeum 

 » BIAŁYSTOK, 58.48M², UL. 
PIASTA 35, OS. BOJARY, 
STAN DEWELOPERSKI. 
362.576zł 857-473-030 

BIAŁYSTOK, 59.00m², ul. Młynowa, 
os. Przydworcowe, cegła, oddziel-
ne pokoje, duży balkon 294.500zł 
501-738-393 

B I A ŁY S T O K ,  5 9 . 2 8 m ²,  u l . 
Orzeszkowej 15a, w apartamen-
towcu, rozkład idealny, duży bal-
kon, umeblowane, odświeżone, do 
wprowadzenia, bez pośredników, 
po 18:00. 445.000zł 797-872-097 

BIAŁYSTOK, 59.40m², os. Wysoki 
Stoczek, wielka płyta, winda, duży 
balkon, piwnica i bokówka, do od-
świeżenia, CEN-MS-1187 250.000zł 
853-070-974 

BIAŁYSTOK, 59.74m², ul. Aleja 
Piłsudskiego, os. Centrum, ce-
gła, w budynku czteropiętrowym 
z 1958 r. znajdującym się przy 
ul. Piłsudskiego. Składa się ono z 
trzech pokoi dostępnych z przed-
pokoju, odrębnej kuchni i łazienki 
połączonej z wc 295.000zł 505-
093-985 BIS 

BIAŁYSTOK, 59.80m², os. Wysoki 
Stoczek, wielka płyta, piwnica, 
spokojna okolica, dobre połącze-
nie komunikcyjne, CEN-MS-1172 
229.000zł 853-070-974 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 0 0 m ²,  u l . 
Radzymińska, os. Białostoczek, wiel-
ka płyta,  290.000zł 603-252-555 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 0 0 m ²,  u l . 
Jarzębinowa, os. Dziesięciny, wielka 
płyta, oferta nr: 19-WB 240.000zł 
698-651-321 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 0 0 m ²,  o s . 
Sienkiewicza, wielka płyta, z dużym 
ogródkiem, zadbane, cen-ms-757 
279.000zł 531-790-133 

 » BIAŁYSTOK, 60.21M², UL. 
WIADUKT, OS. REKREACYJNE, 
STAN DEWELOPERSKI. 
313.092zł 857-473-030 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 2 5 m ²,  o s . 
Dziesięciny, pustak, 3 pokoje na II 
piętrze budynku mieszkalnego w 
trakcie realizacji. Mieszkania sprze-
dawane są w stanie deweloperskim 
- do samodzielnego wykończenia.  
355.475zł 857-424-016 Apogeum 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 5 0 m ²,  o s . 
Białostoczek, wielka płyta, spo-
kojna okolica, dużo zieleni, piw-
nica, CEN-MS-1246 240.000zł 
531-790-139 

BIAŁYSTOK, 61m², os. Bojary, blisko 
uczelni, wyposażone, Oferta 1332, 
tel 853070975  329.000zł 507-397-
447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 61.00m², os. Ignatki 
Osiedle, cegła, spokojne osie-
dle, piwnica, zabudowa kuchni 
w cenie, CEN-MS-974 291.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 61.00m², os. Nowe 
Miasto, cegła, zadbane, prze-
stronne, piwnica, niski czynsz, CEN-
MS-1136 335.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 61m², ul. Sybiraków, 
os. Sybiraków, cegła, 3 oddzielne 
pokoje, garderoba, II piętro, dwu-
stronne, zabudowy stałe, niski blok 
z cegły 2003r, duży balkon, piwnica, 
do wprowadzenia, wydanie natych-
miast  420.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 61.31m², os. Klepacze, 
cegła, Lokal mieszkalny w domu w 
zabudowie bliźniaczej 285.000zł 
600-325-453 

BIAŁYSTOK, 61.90m², os. Nowe 
Miasto, wielka płyta, duży balkon, 
do zamieszkania, oddzielna kuchnia 
247.300zł 501-738-393 

BIAŁYSTOK, 62.00m², ul. Wiejska, 
parter. 349.000zł 608-180-799 

BIAŁYSTOK, 62.00m², os. Wysoki 
Stoczek, AGD w cenie, alarm, 
piwnica, wyposażenie w cenie, 
winda, CEN-MS-1203 278.000zł 
531-790-139 

B I A ŁY S T O K ,  6 2 . 6 2 m ²,  o s . 
Dziesięciny, cegła, mieszkanie 3 
pokojowe zlokalizowane na pate-

rze budynku w trakcie realizacji. 
Do mieszkania przynależy miejsce 
postojowe oraz ogródek. Lokal w 
stanie deweloperskim do samo-
dzielnego wykończenia. 365.000zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 62.80m², ul. Szeroka, 
os. Wysoki Stoczek, cegła, dwupo-
ziomowe, 1995r., dodatkowo garaż 
(30.000zł) 300.000zł 519-023-853 
Grabowscy 

BIAŁYSTOK, 63.00m², ul. MIESZKA 
I, os. Piasta, wielka płyta, IDEALNE 
DLA STUDENTÓW!  288.000zł 
602-628-822 

BIAŁYSTOK, 63.00m², os. Piasta, 
wielka płyta, piwnica, balkon, ni-
ski czynsz, blisko centrum, CEN-
MS-1199 326.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 63.00m², ul. Piasta, os. 
Piasta, wielka płyta, poszukiwana 
lokalizacja, z balkonem, cen-ms-217 
220.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 63.00m², os. Słoneczny 
Stok, wielka płyta, dobra lokali-
zacja, piwnica, gustownie urzą-
dzone, CEN-MS-1184 340.000zł 
531-790-139 

 » BIAŁYSTOK, 63.35M², UL. 
ZDROJOWA, 3 POK., OGRÓ
DEK, STAN DEWELOPER
SKI. 324.000zł 503-593-544 

BIAŁYSTOK, 63.40m², os. Leśna 
Dolina, cegła, blisko las, balkon, 
duży salon, AGD, piwnica, CEN-
MS-1213 282.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 63.50m², ul. Pileckiego, 
os. Bacieczki TBS, poszukiwane 
piętro I, wspólnota, Oferta 1429,  
399.000zł 531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 63.50m², ul. Kręta, os. 
Nowe Miasto, cegła, na powierzch-
nię składają się: kuchnia otwarta na 
salon, dwie sypialnie, przestronny 
przedpokój z dodatkowym koryta-
rzem oraz łazienka i toaleta. Całe 
mieszkanie jest w dobrym stanie 
technicznym  395.000zł 505-093-
985 BIS 

 » BIAŁYSTOK, 63.66M², UL. 
WIADUKT, OS. REKREACYJNE, 
STAN DEWELOPERSKI. 
315.177zł 857-473-030 

BIAŁYSTOK, 64.00m², ul. Mieszka I, 
odrębna własność, księga wieczy-
sta. 329.000zł 600-900-969 

BIAŁYSTOK, 64.00m², os. Nowe 
Miasto, cegła,  1zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 64.01m², os. Nowe 
Miasto, cegła, Balkon, piwnica 
368.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 64.04m², os. Centrum, 
cegła, wyłącznie w naszym biurze, 
Lipowa, Oferta 1506, tel 853070975 
340.000zł 507-397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 64.70m², os. Centrum, 
winda, 3 pokoje, warte obejrze-
nia, Oferta 1403, tel 853070975 
335.000zł 531-790-139 Centrum 

B I A ŁY S T O K ,  6 5 . 0 0 m ²,  u l . 
Kraszewskiego, os. Bojary, ce-
gła, przestronne pokoje, presti-
żowe miejsce, ms-988 310.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 65.00m², os. Nowe 
Mias to,  ce g ła,   279.500z ł 
579-109-090 

 » BIAŁYSTOK, 65.72M², 
UL. ZDROJOWA, 3 POK, 
STAN DEWELOPERSKI. 
323.000zł 503-593-544 

B I A ŁY S T O K ,  6 6 . 0 0 m ²,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, cegła, 
świetna lokalizacja, nowoczesne, 
MS-1075 240.000zł 531-790-133 

BIAŁYSTOK, 66.00m², os. Nowe 
Miasto, cegła, połączenie dwóch 
mieszkań, otwarty aneks kuchen-
ny, przestronne, CEN-MS-1132 
300.000zł 531-790-139 

BIAŁYSTOK, 66.00m², os. Słoneczny 
Stok, wielka płyta, szafy przesuwne, 
słoneczne, przestronne mieszkanie, 
balkon, cicha okolica, CEN-MS-1176 
250.000zł 531-790-139 

B I A ŁY S T O K ,  6 6 . 5 0 m ²,  u l . 
Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, 
cegła, rozwinięta infrastruktura 
298.000zł 501-738-393 

B I A ŁY S T O K ,  6 7. 3 7m ²,  o s . 
Dziesięciny, cegła, Lokal mieszkal-
ny sprzedawany w stanie dewelo-
perskim do samodzielnego wykoń-
czenia. Do mieszkania przynależy 
miejsce postojowe / w cenie/ oraz 
ogródek. 357.000zł 504-046-274 
Apogeum 

B I A ŁY S T O K ,  6 7. 3 7m ²,  o s . 
Dziesięciny, cegła, Mieszkanie 3 
pokojowe na I piętrze budynku w 
trakcie realizacji. Możliwość zaaran-
żowania 4 pokoju. Do mieszkania 
przynależy miejsce postojowe. 
Lokal w stanie deweloperskim do 
samodzielnego wykoń 357.000zł 
857-424-016 Apogeum 

B I A ŁY S T O K ,  6 7. 4 0 m ²,  o s . 
Mickiewicza, cegła, 3 pokoje, in-
westycyjne 369.000zł 576-342-842 
em5 nieruchomości 

B I A ŁY S T O K ,  6 7. 4 0 m ²,  o s . 
Mickiewicza, cegła, idealne pod 
inwestycje, w pobliżu uniwersytet 
medyczny i wydział prawa, Oferta 
1393, tel 853070975 369.000zł 531-
790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 68.00m², os. Piasta, 
piękny widok z okna, 3 poko-
je 320.000zł 576-070-705 em5 
nieruchomości 

 » BIAŁYSTOK, 68.58M², UL. 
WIADUKT, OS. REKREACYJNE, 
STAN DEWELOPERSKI. 
325.755zł 857-473-030 

BIAŁYSTOK, 70.00m², os. Nowe 
Miasto, cegła, duży teras, dwie ła-
zienki, AGD w cenie, wyposażenie 
w cenie, piwnica, CEN-MS-1123 
360.000zł 531-790-133 

B I A ŁY S T O K ,  7 1 . 2 3 m ²,  o s . 
Dziesięciny, pustak, 3 pokoje na V 
piętrze budynku mieszkalnego w 
trakcie realizacji. Mieszkania sprze-
dawane są w stanie deweloperskim 
- do samodzielnego wykończenia.  
420.257zł 857-424-016 Apogeum 

B I A ŁY S T O K ,  7 3 . 0 0 m ²,  u l . 
Marjańskiego, os. Centrum, cegła, 
apartament z pełnym wyposaże-
niem winda 490.000zł 691-411-756 

B I A ŁY S T O K ,  7 3 . 0 0 m ²,  u l . 
Św.jerzego, os. Nowe Miasto, 
wielka płyta, przestronne, oddziel-
na kuchnia, loggia, piwnica okna 
pcv, łazienka z oknem. 273.000zł 
691-411-756 

 » BIAŁYSTOK, 75.73M², UL. 
Z. SZENDZIELARZA, OS. 
SKORUPY, WYSOKI STAN
DARD, MOŻLIWOŚĆ WY
KOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH TE
RENÓW, WWW.WILLEPIASTA.
PL. 378.650zł 602-405-688 

BIAŁYSTOK, 79.60m², os. Leśna 
Dolina, cegła, blisko lasu, tel 
853070975  496.000zł 531-790-
139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 89m², os. Jaroszówka, 
3 pokoje, wyposażone umeblowa-
ne, Oferta 1487, tel 853070975 
499.000zł 507-397-447 Centrum 
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KLEOSIN, 61.20m², cegła, 3 po-
koje 320.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

 » POROSŁY, 44.90M², MIESZ
KANIE W SZEREGÓWCE LOK. 
A2B, BALKON, PODDASZE I 
MIEJSCE POSTOJOWE W CE
NIE.  222.255zł 662-447-576 

SOBOLEWO, 57.31m², 3 pokoje z 
ogródkiem, w stanie deweloper-
skim do wykończenia,  265.000zł 
600-325-453 Apogeum 

 » SOKÓŁKA, 65.99M², UL. 
BRONIEWSKIEGO 11, NOWE 
MIESZKANIE, STAN DEWELO
PERSKI, WSPÓLNOTA, NISKI 
CZYNSZ. 3.450zł 501-633-755 

WASILKÓW, 48.50m², wielka płyta, 
parter, 3pokoje 270.000zł 576-070-
709 em5 nieruchomości 

WASILKÓW, 48.50m², ul. Kościelna, 
os. Wasilków, blisko las, dobry do-
jazd, Oferta 1429, tel 853070975 
270.000zł 531-790-133 Centrum 

4+ POKOJOWE
B I A ŁY S T O K ,  6 0 . 2 0 m ²,  u l . 
Białostoczek, os. Białostoczek, wiel-
ka płyta, lokal atrakcyjnie zaaranżo-
wany, gotowy do wprowadzenia. W 
mieszkaniu zmieniony został układ 
pomieszczeń dzięki czemu uzyska-
no poczucie przestrzeni 339.000zł 
505-093-985 BIS 

B I A ŁY S T O K ,  6 2 . 2 2 m ²,  o s . 
Starosielce, 4 pokoje do własnej 
aranżacji, okazja cenowa, Oferta 
1448, tel 853070975 265.000zł 
507-397-447 Centrum 

 » BIAŁYSTOK, 63.90M², UL. 
PIASTA 35, OS. BOJARY, 4 
POK., PARTER, TARAS O
GRÓDEK, STAN DEWELOPER
SKI. 403.035zł 857-473-030 

BIAŁYSTOK, 64.00m², ul. Mieszka 
I, os. Piasta, 4 pokoje, winda 
330.000zł 576-070-709 em5 
nieruchomości 

 » BIAŁYSTOK, 65.32M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 
OS. DOLINA CISÓW, WIN
DA, STAN DEWELOPERSKI. 

300.472zł 537-088-956 
BIAŁYSTOK, 71.50m², os. Bojary, 
cegła, dwustronne, duży balkon, 
dwie łazienki, wyposażone w sprzęt 
AGD i RTV, dodatkowo piwnica 
455.000zł 857-446-687 Area 

 » BIAŁYSTOK, 71.54M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 
OS. DOLINA CISÓW, WIN
DA, STAN DEWELOPERSKI. 
329.084zł 537-088-956 

BIAŁYSTOK, 72.40m², os. Zielone 
Wzgórza, wielka płyta, 4 poko-
je 379.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 72.80m², os. Zielone 
Wzgórza, wielka płyta, po remon-
cie 419.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 74.00m², os. Leśna 
Dolona, cegła, Dogodne umiejsco-
wienie, spokojna okolica, funkcjo-
nalne mieszkanie, piwnica, CEN-
MS-699 275.000zł 531-790-133 

 » BIAŁYSTOK, 75.80M², UL. 
Z. SZENDZIELARZA, OS. 
SKORUPY, WYSOKI STAN
DARD, MOŻLIWOŚĆ WY
KOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH TE
RENÓW, WWW.WILLEPIASTA.
PL. 379.000zł 602-405-688 

 » BIAŁYSTOK, 75.85M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 
OS. DOLINA CISÓW, 4 POK, 
WINDA, STAN DEWELOPER
SKI. 337.643zł 537-088-956 

 » BIAŁYSTOK, 76.69M², UL. 
PIASTA 35, OS. BOJARY, 
PARTER, TARAS OGRÓDEK, 
4 POK., STAN DEWELOPER
SKI. 465.838zł 857-473-030 

 » BIAŁYSTOK, 76.93M², UL. 
Z. SZENDZIELARZA, OS. 
SKORUPY, WYSOKI STAN
DARD, MOŻLIWOŚĆ WY
KOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH TE
RENÓW, WWW.WILLEPIASTA.
PL. 384.650zł 602-405-688 

BIAŁYSTOK, 77.00m², os. Wysoki 
Stoczek, 77 m², duży taras 77 m², 
gustownie urządzone i wyposażone  
649.000zł 579-109-090 

 » BIAŁYSTOK, 78.59M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 
OS. DOLINA CISÓW, 4 POK., 
WINDA, STAN DEWELOPER
SKI. 358.370zł 537-088-956 

 » BIAŁYSTOK, 79.56M², UL. 
Z. SZENDZIELARZA, OS. 
SKORUPY, WYSOKI STAN
DARD, MOŻLIWOŚĆ WY
KOŃCZENIA POD KLUCZ, 
SĄSIEDZTWO ZIELONYCH TE
RENÓW, WWW.WILLEPIASTA.
PL. 397.800zł 602-405-688 

B I A ŁY S T O K ,  8 0 . 0 0 m ²,  o s . 
Mickiewicza, cegła, luksusowe 
wykończenie, wysoki standard, 
ADG, CEN-MS-1097 590.000zł 
531-790-139 

BIAŁYSTOK, 83.00m², os. Bojary, 
wielka płyta, atrakcyjna lokaliza-
cja, centrum, duży salon, AGD w 
cenie, CEN-MS-1150 399.000zł 
531-790-133 

BIAŁYSTOK, 83.26m², os. Sybiraków, 
cegła, 4 przestronne pokoje na lu-
bianym osiedlu, nowe budownic-
two, Oferta 1477, tel 853070975 
420.000zł 507-397-447 Centrum 

B I A ŁY S T O K ,  8 4 . 0 0 m ²,  u l . 
Warszawska, dzwonić po godz. 
15:00, agencje wykluczone. 
400.000zł 500-555-388 

BIAŁYSTOK, 86.40m², ul. Jagienki, 
os. Sienkiewicza, cegła, dwupozio-
mowe mieszkanie położone na 1 i 
2 piętrze w 4-piętrowym bloku z 
cegły. Budynek z 1999r. położony 
w pobliżu centrum miasta z we-
wnętrznym parkingiem 430.000zł 
505-093-985 BIS 

BIAŁYSTOK, 90.30m², os. Centrum, 
cegła, blisko parku i centrum mia-
sta, do zamieszkania, zamknięte 
osiedle, miejsca parkingowe za 
szlabanem 499.000zł 519-023-853 
Grabowscy 

B I A ŁY S T O K ,  9 6 . 6 0 m ²,  o s . 
Sybiraków, cegła, nowe budow-
nictwo, salon połączony z kuchnią, 
piwnica, garaż za dopłatą, CEN-
MS-741 445.000zł 531-790-139 

 » BIAŁYSTOK, 137.01M², 
UL. BOTANICZNA 9A, OS. 
CENTRUM, 5P., 4 POK., WY
KOŃCZONE POD KLUCZ, 
2X MIEJSCE POSTOJOWE. 
1.100.000zł 857-473-030 

 » POROSŁY, 72.20M², MIESZ
KANIE W SZEREGÓWCE, LOK. 
A1B, BALKON, PODDASZE, 
MIEJSCE POSTOJOWE W CE
NIE.  314.070zł 662-447-576 

BIAŁYSTOK, + bud. gospodarcze 
1000m², kurnik 1200m² lub wynaj-
mę (2000zł). 17zł/m² 608-038-957 

BIAŁYSTOK, GRABÓWKA-duży, 
atrakcyjny dom, ładna działka 
550.000zł 602-628-822 

BIAŁYSTOK, Kupię stary dom 
lub gospodarstwo w okolicach 
Białegostoku, osoba prywatna. 
602-717-353 

BIAŁYSTOK, NOWA oferta dwóch 
wolno stojących budynków miesz-
kalnych z wbudowanym gara-
żem każdy. UWAGA! W rozlicze-
niu mieszkanie -opcja! 545.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, dwie działki kwadraty 
ogrodzone, dom do wykończenia 
w środku do domu doprowadzony 
prąd. 135.000zł 796-646-333 

B I A ŁY S T O K ,  d z i a ł k a  1 m ², 
GRABÓWKA-dom 290 700 m². 
Duży, ładny dom położony na zago-
spodarowanej działce. Stan dobry-
do wprowadzenia się. 550.000zł 
602-628-822 

 » BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 200M², 
10KM OD BIAŁEGOSTOKU, 
DOM 8 LETNI, PEŁNE 
UZBROJENIE, SOLARY. 
650.000zł 601-713-206 

 » BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 380M², 
GARAŻ, PRZEDSZKOLE, 

SZKOŁA PODSTAWOWA, KO
ŚCIÓŁ. OTULINA PUSZCZY 
KNYSZYŃSKIEJ, TERENY 
LEŚNE, ŚCIEŻKI ROWERO
WE, RZEKA. 1zł 602-693-386 

BIAŁYSTOK, działka 416m², Zielona 
Dolina, osiedle domów wolnosto-
jących, połowa bliźniaka w stanie 
surowym zamkniętym. 349.000zł 
602-102-041 

BIAŁYSTOK, działka 460m², Oferta 
nr: 81 WB 480.000zł 698-651-321 

 » BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 508M², 
DOM BLIŹNIACZY, 132.82 W 
TYM GARAŻ, DZIAŁKA OD 
508 DO 532M2, OSIEDLE 
WŚRÓD ŁĄK, STAN DEWE
LOPERSKI, OD 460.000 ZŁ. 
460.000zł 857-473-030 

BIAŁYSTOK, działka 547m², z 2012 
roku całoroczny 150m od zalewu 
bachmaty, 200 m od dubicz cer-
kiewnych, ogrzewanie olejowe+ko-
minek  295.000zł 691-411-756 

BIAŁYSTOK, działka 699.99m²,  
550.000zł 602-628-822 

BIAŁYSTOK, działka 2500m², wil-
la w surowym stanie, stodoła.  
100.000zł 663-372-577 

BIAŁYS TOK, dzia łka 3000m², 
stan dobry. Budynek gospodar-
czy 70mkw, altana. 10km od 
Białegostoku, dojazd asfaltowy. 
420.000zł 725-152-509 

BIAŁYSTOK, działka 3300m², po-
wiat Ostrołęka, położony we wsi. 
Centralne ogrzewanie, wodociąg, 
szambo, nowe okna PCV. Pustak 
+ cegła.  210.000zł 603-252-555 

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy, działka 
126m², z garażem, stan dewelo-
perski, tel 853070975,  420.000zł 
531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy Górne, 
NOWA INWESTYCJA dwóch domów 
wolno stojących! Przyjmujemy 
mieszkanie w rozliczeniu! Realizacja 
III kw.2019. 545.000zł 660-474-444 

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy Górne, 
NOWE trzy domy, stan deweloper-
ski, segment zewnętrzny, wszystkie 
media, zamiana na mieszkanie-op-
cja 545.000zł 660-474-444 
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I  E  K  –         PI  E  K  –         P

Osiedle NA STOKU Osiedle NA STOKU 
– miejsce dla wymagających– miejsce dla wymagających

Jeżeli zdecydowałeś się na opuszczenie mieszkania 
w bloku i nie jesteś zwolennikiem miejskiego 
zgiełku, możesz wybrać atrakcyjną cenowo 

propozycję czyli mieszkanie przy granicy miasta, ale 
z dobrym dojazdem do centrum. Miejscowość Porosły 
położona jest na granicy wielkomiejskiego Białegostoku 
i niewielkiej, ale klimatycznej Choroszczy.

To właśnie tu powstaje osiedle NA STOKU – kolejna inwe-
stycja fi rmy Edwarda Krasowskiego. To kompleks 2-lokalowych 
szeregówek jak również podpiwniczonych i niepodpiwniczonych 
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Docelowo 
zrealizowane zostaną w kilku etapach 44 budynki.

W pierwszym realizowanym etapie wybudowanych zostanie 
6 domów do końca przyszłego roku oraz kolejne 2 szeregi w skład 
których wejdzie 13 domów z terminem zakończenia w III kwartale 
2021 r. Pozostałe budynki zrealizowane zostaną do końca 2022 r.

Inwestycje Edward Krasowski to firma deweloperska, 
która na białostockim rynku istnieje już przeszło dziesięć lat 
i ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych inwestycji.

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

ulicy Zwierzynieckiej i na osiedlu Pieczurki w Białymstoku cieszyły 
się ogromnym powodzeniem.

CZAS NA POROSŁY

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

Oferta fi rmy Edwarda Krasowskiego spełnia te wszystkie 
oczekiwania. Osiedle „Na Stoku” powstaje w gminie Choroszcz 
na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Krętej. Jego przyszli miesz-
kańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji, a dodatkowym 
atutem będzie komunikacja miejska i modernizowany aktualnie 
węzeł komunikacyjny „Porosły”, który zapewni od 2021 roku 
bezkolizyjna komunikacja w kierunku centrum Białegostoku 
oraz Warszawy. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest fakt, 
że developer w planach uwzględnił miejsca parkingowe i zadbał 
o przestrzeń rekreacyjną w postaci niewielkich enklaw, wspólnej 
dla poszczególnych szeregów, zieleni wyposażonej w ławeczki 
i stoliki do sąsiedzkich spotkań, a także miejsca parkingowe dla 
rowerów.

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

Wybór Osiedla w Porosłach na pewno ucieszy miłośników 
pieszych, leśnych wędrówek, bo tereny leśne są tutaj na wy-
ciągnięcie ręki. W niedalekiej odległości są również ścieżki 
rowerowe, czy tak popularny wśród mieszkańców Białegostoku 
i okolic Park Linowy „Jeroniki”. Również Choroszcz jest mia-
steczkiem położonym w dolinie malowniczej Narwi i ma dość 
sporo do zaoferowania.

W mieście znajduje się odbudowana w latach 60. XX w. 
letnia rezydencja rodziny Branickich, obecnie Muzeum Wnętrz 
Pałacowych, zabytkowy park pałacowy, kościół i klasztor po-
dominikański, cerkiew, 4 zabytkowe cmentarze oraz szpital 
psychiatryczny zlokalizowany na terenie dawnej fabryki kortów 
i sukna, należących do rodziny Moesów.

Choroszcz, która w ostatnich latach szalenie się rozwinęła 
mieszkańcom gminy zapewnia dostęp do wielu markowych 
sklepów, dyskontów. Ma też doskonale rozwiniętą infrastrukturę.

Październik 2019 – tu powstaje osiedle „Na stoku”. W pierwszym realizowanym etapie wybudowanych zostanie 6 domów.
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Na nowym osiedlu w Porosłach klienci mają do wyboru kilka 
ofert. Pierwszą z nich są mieszkania w piętrowych budynkach. 
Tu do wyboru są dwie opcje:

  parter z ogródkiem,
  piętro z balkonem oraz dużym poddaszem/strychem 
przystosowanym do adaptacji na cele mieszkaniowe.

Dodatkowo w cenie mieszkań są również miejsca parkingowe.

MIESZKANIA JAKIE BĘDĄ DOSTĘPNE W TEJ OFERCIE TO:

  43/45- m2 – 2/3 pokoje;
  55/58 m2 – 3 pokoje;
  70/72 m2 – 3/4 pokoje.

Natomiast Ci, którzy marzą o domku z ogrodem, rów-
nież powinni zainteresować się ofertą w Porosłach. Obok 
budynków z mieszkaniami powstaną tam również domy 
w zabudowie szeregowej z ogródkami, dużymi poddaszami 
i miejscami postojowymi przed domem (bez garażu). Obok 
powstanie też kilka podpiwniczonych budynków z garażami 
w piwnicy.

Ceny oferowanych w I etapie w szeregu A mieszkan,oscyluja 
od 4.350 do 4.950 za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 
zas segmentow jednorodzinnych od 2.855zl.

Jest to atrakcyjna alternatywa dla mieszkań w przeładowa-
nych blokach czy apartamentowcach z drogim czynszem.

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

O Firmie

Firma powstała w wyniku wpisu do ewidencji działal-
ności gospodarczej pod nazwą „Edward Krasowski” 
w 2011, aktualnie po zmianie wpisu działa pod nazwą 
„Inwestycje Edward Krasowski”. Początkowo działal-
ność polegała na wynajmie lokali usługowych, które 
zostały zakupione w latach 2012 – 2016. W 2015 
roku 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 spółki 
MARKED-BUD Krasowski, Rogowski Spółka jawna 
z siedzibą w Białymstoku. Spółka prowadzila dzia-
łalność w branży deweloperskiej.

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

strona internetowa: 
http://www.inwestycjeekrasowski.pl

Miejscowość Porosły położona jest na granicy wielkomiejskiego Białegostoku i niewielkiej, ale klimatycznej Choroszczy.
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INWESTYCJA PRZY ULICY INWESTYCJA PRZY ULICY 
HORODNIAŃSKIEJHORODNIAŃSKIEJ

Nowe domy Nowe domy 
na Nowym na Nowym 
MieścieMieście
Yuniversal Podlaski rozpoczął realizację kolejnej 

inwestycji, którą są domy jednorodzinne na popularnym 
wśród mieszkańców Białegostoku osiedlu Nowe Miasto.

W skład kompleksu mieszkaniowego przy ul. Horodniańskiej 
wejdzie siedem budynków jednorodzinnych o powierzchni od 182 
do 244 m2. Na parterze każdego z domów znajdą się: salon z anek-
sem kuchennym i wyjściem bezpośrednio do ogrodu, a także 
gabinet, WC i pomieszczenie gospodarcze. W salonie istnieje możli-
wość podłączenia kominka. Pierwsze piętro to sypialnia z łazienką, 
a także dwa pokoje oraz łazienka ogólnodostępna. Do dyspozycji 
mieszkańców pozostaje również poddasze o powierzchni około 
40 m2.

Dla mieszkańców domów 1-6 przewidziano garaże podziemne, 
do których prowadzi wspólny wjazd. Obok każdego z nich znajduje 
się pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Dom oznaczony nume-
rem 7 będzie posiadał garaż nadziemny z wjazdem bezpośrednio 
od strony ulicy Horodniańskiej.

Jednym z atutów inwestycji jest jej lokalizacja. Domy znajdą się 
w cichej i spokojnej okolicy – w ich bliskim sąsiedztwie znajdują się 
apteka oraz poczta, a także przedszkole oraz szkoła podstawowa. 
Nieco dalej znajduje się dyskont spożywczy. Na osiedlu nie bra-
kuje też mniejszych sklepików, w których można zrobić drobne, 
codzienne zakupy. A w wolnej chwili warto jest wybrać się całą 
rodziną na spacer do Lasu Zwierzynieckiego by odpocząć i miło 
spędzić czas w otoczeniu przyrody.

Bliskie położenie domów względem ulicy Kawaleryjskiej 
jest ich zaletą. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu 
była to dość głośna i pełna samochodów ulica. Dziś, po oddaniu 
do użytku ulicy Wiosennej, gdzie zaplanowano kilka pasów ru-
chu, po Kawaleryjskiej dużo rzadziej poruszają się samochody. 
Potwierdzają to mieszkańcy osiedla. Jednocześnie w dalszym ciągu 
bardzo łatwo jest dotrzeć stąd do centrum miasta – dojazd samo-
chodem do śródmieścia zajmuje około ośmiu minut, a autobusem 
– tylko kilkanaście. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują 
się w odległości kilkudziesięciu metrów od ulicy Horodniańskiej.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to I kwartał 
2021 roku. Dodatkowe informacje na jej temat można znaleźć 
na stronie internetowej www.yp.com.pl lub otrzymać kontaktując 
się bezpośrednio z Biurem Sprzedaży fi rmy Yuniversal Podlaski 
(Białystok, ul. Piękna 3, tel. 85 747 30 30).

O FIRMIE
Yuniversal Podlaski jako 
deweloper oferuje sze-
roki wybór inwestycji 
w Białymstoku i Warszawie. 
Firmowi doradcy służą fa-
chową poradą na każdym 

etapie zakupu nieruchomości.
Jak mówią przedstawiciele spółki, jej naj-

lepszą wizytówką są dziesiątki zadowolonych 
klientów. Są wśród nich zarówno mieszkańcy 
wybudowanych przez fi rmę osiedli jak również 
przedsiębiorcy korzystający ze znajdujących 
się w jej zasobach lokali usługowych.



BIAŁYSTOK, os. Dojlidy Górne, 
działka 375m², wolno stojący, stan 
deweloperski, możliwa zamiana 
w rozliczeniu! 545.000zł 660-474-
444 BEWE 

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy Górne, 
działka 507m², dwa domy lub ew. 
nawet 4 mieszkania 549.000zł 501-
738-393 Grabowscy 

BIAŁYSTOK, os. Grabówka, dział-
ka 1700m², Drewniane domy, wy-
soki standard, możliwość prowa-
dzenia działalności 1.499.900zł 
691-411-756 

BIAŁYSTOK, os. Jaroszówka, dom 
jednorodzinny z 2005r, nowocze-
sny. 800.000zł 601-323-135 

BIAŁYSTOK, os. Jaroszówka, dział-
ka 530m², Dom wybudowany w 
technologii tradycyjnej, składa się 
z 4 - kondygnacji : piwnicy, parteru, 
I piętra i poddasza. 599.000zł 857-
446-687 Area 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, 
Po łożony w zacisznym miej-
scu na os. Mickiewicza, przy le-
sie Zwierzynieckim  400.000zł 
502-764-333 

BIAŁYSTOK, os. Starosielce, działka 
453m², ładna działka, garaż wolno-
stojący, niezależne wejście na kon-
dygnacje, tel 853070975 560.000zł 
531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, os. Słoneczne, dział-
ka 370m², 400m od B-stoku, bliź-
niaki 135m², nowe, od dewelope-
ra, os. ogrodzone i zamknięte, od 
445.000zł. 445.000zł 570-840-840 

BIAŁYSTOK, os. Uroczysko, rekre-
acyjny 2 pokoje, prąd, woda przy 
domku, ogrodzony, nowy dach, 
drewutnia, wc na zewnatrz, blisko 
miast 55.000zł 691-411-756 

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, rok budo-
wy 2017 lub zamiana na mieszka-
nie. 650.000zł 515-076-758 

BIAŁYSTOK, os. Zawady, działka 
75m², Segment środkowy, dwukon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony, a 
stanie deweloperskim z piecem, do 
wykończenia. Dom posiada garaż w 

bryle budynku i miejsce postojowe 
przed budynkiem. 498.000zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Zawady, działka 
350m², Segment skrajny, dwukon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony, a 
stanie deweloperskim z piecem, do 
wykończenia. Dom posiada garaż w 
bryle budynku i miejsce postojowe 
przed budynkiem. 547.000zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Zawady, działka 
1090m²,  850.000zł 501-682-351 

 » BIAŁYSTOK, UL. GAJOWA, 
DZIAŁKA 200M², NOWE 
SZEREGÓWKI, DZIAŁKI 
200 384M², NOWOCZESNA 
ARCHITEKTURA, KOMPLET
NY STAN DEWELOPERSKI. 
495.000zł 501-633-755 

BIAŁYSTOK, ul. Kanonierska, os. 
Bema, działka 716.99m², oferta nr 
16-WB 330.000zł 856-748-265 

BIAŁYSTOK, ul. Karmelowa, os. 
Skorupy, Nowa Karmelowa, woda, 
gaz, szeregówka, parking na 2 auta, 
stan deweloperski, atrakcyjna loka-
lizacja 560.000zł 857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, ul. Niewodnicka, 
Zadbany dom, budynki gospodar-
cze 3km od Białegostoku, oferta 
36WB 575.000zł 698-651-321 

BIAŁYSTOK, ul. Nowe Miasto, os. 
Nowe Miasto, działka 175.00m², 
domy w zabudowie szeregowej po-
łożone na osiedlu Nowe Miasto. 
Całość inwestycji składa się z dwu-
nastu segmentów, teren ogrodzony 
470.000zł 505-093-985 BIS 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIECZURKI 
3A, DZIAŁKA 295M², + STRYCH 
20M², KAMERALNE OSIEDLE 
NA OBRZEŻACH CENTRUM, 
WŚRÓD ZIELENI, SEGMENT 
SKRAJNY NR 12, STAN DEWE
LOP. 530.000zł 662-447-576 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIECZURKI 
3A, DZIAŁKA 332M², + STRYCH 
20M², KAMERALNE OSIEDLE 
NA OBRZEŻACH CENTRUM, 
WŚRÓD ZIELENI, SEGMENT 
SKRAJNY NR7, STAN DEWELO

PERSKI. 520.000zł 662-447-576 

 » BIAŁYSTOK, UL. 
PRODUKCYJNA 73A, OS. 
BACIECZKI, DOM W ZABUDO
WIE BLIŹNIACZEJ, Z OGRO
DEM, WYKOŃCZONY POD 
KLUCZ, MIEJSCE PARKINGO
WE POD WIATĄ. 664-055-772 

BIAŁYSTOK, ul. Przygodna, os. 
Bojary, Budynek zmodernizowany 
w zacisznym miejscu, oferta nr 41-
WB 590.000zł 698-651-321 

BIAŁYSTOK, ul. Saturna, działka 
800m², atrakcyjny 1.000.000zł 
602-717-353 

 » BIAŁYSTOK, UL. SKIDELSKA, 
OS. BIAŁOSTOCZEK, DZIAŁ
KA 45M², 2 KONDYGNACYJ
NA SZEREGÓWKA, SEGMENT 
ŚRODKOWY, STAN DEWELOP., 
OGRÓD 45M², MIEJSCE PAR
KINGOWE, ZIELONA OKOLI
CA. 345.290zł 857-109-128 

 » BIAŁYSTOK, UL. SKIDELSKA, 
OS. BIAŁOSTOCZEK, DZIAŁ
KA 88M², 2 KONDYGNACYJ
NA SZEREGÓWKA, SEGMENT 
SKRAJNY, STAN DEWELOP., 
OGRÓD 88M², MIEJSCE PAR
KINGOWE, ZIELONA OKOLI
CA. 417.890zł 857-109-128 

 » BIAŁYSTOK, UL. WENECKA, 
DZIAŁKA 272M², PRZE
STRONNA SZEREGÓWKA 
ŚRODKOWA, BDB MATE
RIAŁY. STOLARKA DREW
NIANA, CIEKAWY PRO
JEKT, OSIEDLE ZAMKNIĘTE, 
ZIELEŃ. 1zł 505-103-180 

 » BIAŁYSTOK, UL. WOŁYŃSKA, 
DZIAŁKA 133.32M², ZABUDO
WA SZEREGOWA, SEGMENT 
ŚRODKOWY, STAN DEWELO
PERSKI, GARAŻ, MIEJSCE PO
STOJOWE, OGRÓD, 3 KONDY
GNACJE. 534.900zł 857-109-128 

 » BIAŁYSTOK, UL. WOŁYŃSKA, 
DZIAŁKA 135.62M², ZABUDO
WA SZEREGOWA, SEGMENT 
SKRAJNY, STAN DEWELOPER
SKI, GARAŻ, MIEJSCE POSTO

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 23



JOWE, OGRÓD, TRZY KONDY
GNACJE. 559.900zł 857-109-128 

BIAŁYSTOK, ul. osiedle Dojlidy, 
działka 298.00m², dom jednoro-
dzinny w zabudowie szeregowej 
położony na os. Dojlidy. Budynek 
jest w stanie deweloperskim, od-
dany do użytkowania w 2005r.  
478.000zł 505-093-985 BIS 

 » BIAŁYSTOK, UL. ŚCIANKA 39, 
OS. NOWE MIASTO, DZIAŁKA 
1M², SZEREGÓWKI, ATRAKCYJ
NA LOKALIZACJA, GOTOWE 
DO ODBIORU, MOŻLIWOŚĆ 
SKREDYTOWANIA. CENA 
OD 495000 DO 535000ZŁ. 
495.000zł 604-435-633 

 BIAŁYSTOK, ul. Ścianka 39, os. Nowe 
miasto, działka 1m², szeregówki, 
atrakcyjna lokalizacja, gotowe do 

odbioru, możliwość skredytowania. 
cena od 495000 do 535000zł.  

495.000zł 604-435-633 
BIAŁYSTOK, ul. Św. Jerzego, os. 
Nowe Miasto, działka 145m², Oferta 
nr: 31-WB 295.000zł 698-651-321 

BIAŁYSTOK, 102.50m², os. Wygoda, 
szeregówka, 1970, po remoncie, ga-
raż, pow. użytkowa 52, 5m, cena do 
negocjacji, pełne media, wydanie 
natychmiast  370.000zł 570-299-
000 Era 

BIAŁYSTOK, 123m², os. Dojlidy 
Górne, wolno stojący, 5 pokoi, stan 
deweloperski, pełne media, blisko 
MPK, szkoła, wydanie natychmiast 
550.000zł 570-299-000 Era 

BIELSK Podlaski, 248.00m², ul. 
Brańska, przestronny dom, cegła z 
Lewkowa 395.000zł 796-785-785 
em5 nieruchomości 

CHOROSZCZ, 180.00m², nowocz-
esna bryła budynku 685.000zł 576-
070-705 em5 nieruchomości 

NIEWODNICA Korycka, 170.00m², 
Bliźniak w popularnej lokalizacji. 
Stan surowy zamknięty. W chwi-
li obecnej doprowadzona została 
do domu woda, kanalizacja, prąd, 
wylane zostały posadzki, postaw-
ione ścianki działowe. Zrobiona zos-
tała  315.000zł 796-785-785 em5 
nieruchomości 

S TA N I S ŁAWOWO, 176.70m², 
dom w zabudowie bliźniaczej, do 
wykończenia w stanie dewelop-
erskim z piecem, z bardzo dobrym 
dojazdem, wśród nowych domów, 
oaza ciszy i spokoju 550.000zł 857-
424-016 Apogeum 

ZAŚCIANKI, 151m², Bliźniak, bez 
PCC, 5 pokoi, pełne media, X-2019r 
529.000zł 570-299-000 Era 

BIELSK Podlaski, działka 5400m², 
gm. Orla, dom murowany na pod-
piwniczeniu, bud. gospodarcze, 
wszystkie media, działka ogrodzo-
na, garaż. 130.000zł 574-989-794 

CHOROSZCZ, ul. Traugu  a, dział-
ka 748.00m², dwie dziełki gruntu 
o łącznej powierzchni 748 mkw. 
zabudowana budynkiem mieszkal-
nym w stanie surowym otwartym. 

Budynek jest czterokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony 199.000zł 505-
093-985 BIS 

CIASNE, działka 2615m², Dom jed-
norodzinny w stanie surowym 
zamkniętym w uroczym miejscu 
budowany jako zero emisyjny, sa-
mowystarczalny energetycznie 
445.000zł 504-046-274 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, działka 
1190m², 13 km o Białegostoku. 
Rok budowy 1999. 455.000zł 
603-252-555 

DROHICZYN, ul. al. Jaćwieży, dział-
ka 1048m², dom wolnostojący z 
lat 90-tych, malownicza okolica 
310.000zł 668-701-780 EM4 

DĄBRÓWKI, działka 370m², cegła, 
stan surowy zamknięty, bliźniak, 5 
pokoi, 4 sypialnie, okna PCV, garaż 
1-stanowiskowy, taras, 2 balkony 
340.000zł 857-446-687 Area 

GMINA Sokółka, os. Gmina Sokółka, 
działka 6700m², Nieruchomość 
położona w maleńkiej wiosce 
na Podlasiu niedaleko Sokółki. 
Zabudowana niedużym domem 
typu wiejskiego z lat 50 -tych / do 
remontu/ i stodołą . Dojazd asfal-
tem. Media: woda i prąd. 134.000zł 
600-325-453 Apogeum 

GRABÓWKA, działka 533m², bliź-
niak-stan deweloperski, możliwa 
zamiana w rozliczeniu! 545.000zł 
660-474-444 BEWE 

GRABÓWKA, ul. Malinowa, działka 
280.00m², Grabówka, 120.00m², 
działka 280.00m²,, 447.000zł,  
447.000zł 579-109-110 Expert 

GRÓDEK, działka 3500m², styl ka-
nadyjski, nowocześnie wykończony, 
tel 853070975  405.000zł 531-790-
130 Centrum 

KNYSZYN, działka 1099m², po cz.re-
moncie do wykończenia, piwnica, 
poddasze do adaptacji, budynek 
gospodarczy, piec.co.nowa insta-
lacja  210.000zł 691-411-756 

K O B Y L I N B O R Z Y M Y ,  u l . 
Kropiewnica- Racibor y,  os. 
Kropiewnica- Racibory, działka 
6756m², Nieruchomość zabudo-
wana domem mieszkalnym i bu-
dynkami gospodarczymi położoną 
we niedużej wsi bezpośrednio przy 
utwardzonej drodze w odległości 
ok. 5 km od trasy S8.  269.000zł 
857-424-016 Apogeum 

MICHAŁOWO, działka 963m², do 
cz.wykończenia, centrum, dojazd 
z dwóch stron, budynek gospodar-
czy, garaż. 259.000zł 691-411-756 

MOŃKI, działka 1m², dom muro-
wany, wolno stojący wraz z budyn-
kami gospodarczymi. 300.000zł 
535-830-915 

OGRODNIKI, działka 1250m², 
dom do zamieszkania. 549.000zł 
669-331-642 

OGRODNIKI Barszczewskie, dział-
ka 1800m², atrakcyjny dom w sty-
lu dworku położony w okolicach 
Ogrodnik (gm. Choroszcz), w otu-
linie lasu- 6 km od Białegostoku, 
garaż w bryle domu, dwustano-
wiskowy (brama na pilot). Wysoki 
standard. 919.000zł 857-446-687 
Area 

 » POROSŁY, DZIAŁKA 95M², 
SZEREGÓWKA PODPO

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, dostępne mieszkania o powierzch-
ni 44 m2 – 68 m2, komórki lokatorskie w cenie 
mieszkania, 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

II kwartał 2021 r Od 5100 zł/m2

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.

Od 5100 zł/m2

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

kalnych: 110, dostępne ostatnie mieszkania o powi-
erzchni 75 m2 – 78 m2, komórki lokatorskie w cenie 

mieszkania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2019 r.

PROMOCJA: 
od 4450 zł/m2

Dolina Cisów – Etap VI – Białystok/Wasilków, 2 bu-
dynki, liczba kondygnacji: 5, liczba lokali miesz-
kalnych: 89, dostępne mieszkania o powierzch-
ni 57 m2 – 71 m2, komórki lokatorskie w cenie 
mieszkania. 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 57 m2 – 76 m2, ko-
mórki lokatorskie w cenie mieszkania, liczba 

miejsc postojowych w garażu podziemnym: 59

IV kwartał 
2019 roku

Od 6000 zł/m2 



IWNICZONA, PODWÓJNY 
GARAŻ, BALKON, OGRÓ
DEK, ANEKS KUCHENNY, 
PODDASZE. SEGMENT A5  
495.000zł 662-447-576 

 » POROSŁY, DZIAŁKA 140M², 
SZEREGÓWKA PODPIW
NICZONA, PODWÓJNY 
GARAŻ, BALKON, OGRÓ
DEK, AKNEKS KUCHEN
NY, PODDASZE. SEGMENT 
A6  545.000zł 662-447-576 

RADULE, działka 10600m², urokliwe 
siedlisko nad rzeką, tel 853070975 
280.000zł 531-790-133 Centrum 

RAFAŁÓWKA, działka 1424m², 
Ocieplony domek z 2008 roku. 
Atrakcyjnie po łożony, blisko 
Białegostoku.Idealny na letni wy-
poczynek. 160.000zł 602-628-822 

RAJGRÓD, działka 4900m², sie-
dlisko we wsi Kosiły w gminie 
Rajgród, możliwa zamiana na auto 
lub nieruchomość w Ełku 199.000zł 
505-797-878 

RYBOŁY, działka 2100m²,  90.000zł 
573-260-134 

SIEMIATYCZE, działka 2600m², gm. 
Dziadkowice, murowany, piętrowy, 
do aranżacyjnego remontu, salon z 
kominkiem, wszystkie media, tele-
fon. 530.000zł 517-667-608 

STUDZIANKI, ul. Wczasowa, dział-
ka 640.00m², niewielki, zadbany 
domek letniskowy w miejscowości 
Zapiecek. Zlokalizowany jest on w 
kompleksie domów wykorzysty-
wanych przez właścicieli do wypo-
czynku w sezonie letnim 170.000zł 
505-093-985 BIS 

ZABŁUDÓW, os. Zabłudów, działka 
830m², nowoczesna bryła, dział-
ka ogrodzona i zagospodarowa-
na, Oferta 1375, tel 853070975 
630.000zł 531-790-133 Centrum 

ZUBRY, działka 1, 600.00m², sie-
dlisko zlokalizowane w w gminie 
Gródek w bezpośredniej bliskości 
granicy z Białorusią. Na działce o 
powierzchni 1600 mkw. znajduje 
się dom mieszkalny oraz dwa bu-
dynki gospodarcze i piwnica ziemna 
95.000zł 505-093-985 BIS 

ŁAPY, działka 811m², po remon-
cie, na dwie rodziny! 520.000zł 
797-990-180 
ŁAPY, działka 828m²,  549.000zł 
797-990-180 
ŁAPY, działka 2400m²,  430.000zł 
797-990-180 

Grunty i działki

BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, dział-
ka 10, 914.00m², inwestycyjna, 
MPZP pod zabudowę jedno i wie-
lorodzinną! 1.980.000zł 660-474-
444 BEWE 

BIAŁYSTOK, os. Zagórki, działka 
784m², prąd, woda, kanalizacja, 
gaz, kształtne działki o powierzch-
ni od 784 m² do 1227 m², dojazd 
drogą asfaltową 156.800zł 857-
446-687 Area 

BIAŁYSTOK, os. Jaroszówka, działka 
950m², prąd, gaz, 50m od działki 
kanalizacja i wodociąg, wymiary: 
21m.(szerokość) x 45m, objęta miej-
scowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, przeznaczona 
jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 260.700zł 857-446-
687 Area 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Leńce, 
działka 1077m², prąd, z warunka-
mi zabudowy, działki w kształcie 
prostokąta, od 1105 m² do 1188 
m², atrakcyjna lokalizacja, Cena: 
98, 40zł/m²  105.976zł 857-446-
687 Area 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, 
działka 2886m², działka z warun-
kami zabudowy polegające na 
budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami techniczny-
mi. Uzbrojenie: prąd, woda, gaz 
144.300zł 600-325-453 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, 
działka 3001m², prostokąt /ok.36 m 
x 67 m/ z własną drogą dojazdową . 
Dostępne media to: energia, woda, 
gaz przy działce oraz kanalizacja w 
odległości ok.100 m 240.000zł 600-
325-453 Apogeum 

D O B R Z Y N I E W O  D u że,  o s . 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
3420m², działka położona na gór-

ce, obok innych działek o podobnej 
wielkości. Posiada warunki zabu-
dowy na dwa budynki jednoro-
dzinne w zabudowie zagrodowej 
wraz z niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi. 155.000zł 600-325-
453 Apogeum 

KOŚCIUKI, działka 13137m², dział-
ka ładnie położona na skraju wsi 
pod rezydencję lub na inwestycję. 
Część działki przeznaczona jest pod 
zabudowę jednorodzinną, a w czę-
ści są to tereny rolne. Uzbrojenie: 
prąd, woda.  525.480zł 857-424-
016 Apogeum 

OSOWICZE, działka 839m², prąd, 
woda, kanalizacja, gaz, powierzch-
nie od 843 m² do 1025 m², z wa-
runkami zabudowy, 246zł/m² 
206.394zł 857-446-687 Area 

RAFAŁÓWKA, działka 2057m², pro-
stokąt, dojazd asfaltem, uzbrojenie: 
prąd, woda 95.000zł 857-424-016 
Apogeum 

ZAGRUSZANY, działka 4662m², ok 
15 km od centrum Białegostoku. 
Malowniczo po łożona dzia ł-
ka rolna z możliwością zabu-
dowy. Uzbrojenie:Prąd, woda. 
Malownicza okolica, położenie 
bezpośrednio przy drodze gmin-
nej i sąsiedztwo nowy 233.100zł 
600-325-453 Apogeum 

BUDOWLANE

BACIUTY, działka 1, 075.00m², 3 
atrakcyjne działki z wydanymi wa-
runkami zabudowy na budownic-
two jednorodzinne, w kształcie 
prostokątów o orientacyjnych wy-
miarach 28x38m, przy działkach 
dostępny prąd, dojazd do działek 
drogą asfal 53.750zł 505-093-985 
BIS 

 » BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 1, 
000.00M², SATURNA GEN. 
MACZKA, DZIAŁKA Z DU
ŻYM MUROWANYM DOMEM 
I BUD. GOSPODARCZYMI, 
RÓWNIEŻ NA DZIAŁAL
NOŚĆ. 1zł 602-717-353 

BIAŁYSTOK, działka 1, 000.00m², 
dobra inwestycja, możliwość wy-
boru działki 39.900zł 501-738-393 
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BIAŁYSTOK, działka 1, 000.00m², 
działka budowlana, przy głównej 
ulicy, wszystkie media, na działce 
fundament. 130.000zł 502-701-530 

BIAŁYSTOK, os. Juchnowiec Dolny, 
działka 1, 029.00m², usytuowana 
jest wzdłuż ulicy z nawierzchnią 
asfaltową, przy działce poprowa-
dzona jest woda oraz kanalizacja sa-
nitarna 113.000zł 505-093-985 BIS 

BIAŁYSTOK, os. Zagórki, działka 1, 
036.00m², rejon nowej zabudowy 
207.000zł 501-738-393 

BIAŁYSTOK, działka 1, 150.00m²,  
59zł/mkw. 502-701-966 

BIAŁYSTOK, działka 1, 250.00m², 
ew. dwie sąsiadujące 100.000zł 
501-738-393 

BIAŁYSTOK, działka 1, 463.00m²,  
160zł 510-534-449 

BIAŁYSTOK, działka 1, 501.00m²,  
160zł 510-534-449 

BIAŁYSTOK, działka 1, 534.00m²,  
170zł 510-534-449 

BIAŁYSTOK, os. Kuriany, dział-
ka 1, 595.00m², kształtna 24x65, 
położona bezpośrednio przy dro-
dze z Białegostoku do Zabłudowa 
w obrębie Kurian 269.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka 1, 
687.00m², 1687m² i 1500m², 37x46, 
na tle lasu, teren płaski, suchy, na-
słoneczniony. 100zł 884-691-250 

BIAŁYSTOK, działka 1, 752.00m²,  
160zł 510-534-449 

BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 
10, 914.00m², działka inwestycyjna 
objęta MPZP-zabudowa wielo- i 
jednorodzinna z obiektami towa-
rzyszącymi, 180zł m² 1.980.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka 
12, 370.00m², przy ul. Herbowej. 
500.000zł 884-691-250 

BIAŁYSTOK, działka 500.00m², wa-
runki zabudowy, we wsi przy asfal-
cie 49.000zł 603-252-555 

BIAŁYSTOK, ul. Wasilkowska 38-
1, działka 529.00m², rzemieślni-
czo- budowlana, z budynkiem 
zakładu ślusarskiego. 330.000zł 
601-967-138 

BIAŁYSTOK, os. Zawady, działka 
643m², gaz, prąd, kanalizacja oraz 
woda w głównej drodze ( ok.80m 
od działki), wymiary działki 23 x 25 
m, przeznaczona jest pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną 
w formie zabudowy wolnostoją-
cej lub bliźniac 225.050zł 857-446-
687 Area 

 » BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 
820.00M², DZIAŁKA BUDOW
LANA, PRĄD, KLIENT NIE PŁA
CI PCC. 150.000zł 691-028-004 

BIAŁYSTOK, działka 861.00m², 
działka budowlana, prąd, woda, 
kanalizacja, gaz, asfalt, z projek-
tem pod bliźniak, ławy funda-
mentowe, wizualizacja. 209.000zł 
669-331-642 

BIAŁYSTOK, os. Starosielce, dział-
ka 1605m², ogrodzona, atrakcyjna 
działka, dom wolnostojący, wszyst-
kie media, działka objęta miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usłu-
gami  450.000zł 857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, działka 2, 051.00m², 
ATRAKCYJNA działka 2051m², cena 
80zł m²  164.000zł 660-474-444 

BIAŁYSTOK, działka 2, 051.00m², 
ATRAKCYJNA, budowlana, warun-
ki zabudowy, w pobliżu przysta-
nek MPK, dobry dojazd! 169.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, działka 2, 051.00m², 
Budowlana, warunki zabudowy, as-
faltowy dojazd, komunikacja miej-
ska 184.000zł 660-474-444 

BIAŁYSTOK, działka 2, 200.00m², . 
88.000zł 695-927-741 

BIAŁYSTOK, działka 2, 500.00m², 
wśród nowej zabudowy, ładnie po-
łożona, pozwolenie na budowę, 
projekt. 95zł 663-372-577 

BIAŁYSTOK, działka 2, 700.00m², 
d z i a ł k a  b u d o w l a n a ,  o b o k 
Kruszynian, rzeka, piękny widok. 
84.000zł 604-777-370 

BIAŁYSTOK, działka 2000m², Tołcze, 
pozwolenie na budowę, 100m od 
szkoły    59zł/mkw. 721-287-032 

BIAŁYSTOK, ul. Starosielce, os. 
Nowe Miasto, działka 2465m², 
działka budowlana, MPZP - zabu-
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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 kon-
dygnacji: 6, dostępne ostatnie mieszkanie wy-

kończone „pod klucz”- komfortowy 4-poko-
jowy apartament na V piętrze o powierzchni 

137 m2 z komórką lokatorską i 2 miejsca-
mi postojowymi w garażu podziemnym

Gotowe do 
odbioru.

Apartament - 
1 100 000 zł

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  

IV kwar-
tał 2019 r

Od 460.000 
zł/segment

Domy jednorodzinne przy ul. Horodniańskiej 
-  6 domów ze wspólnym wjazdem do gara-

żu podziemnego, 1 dom z samodzielnym gara-
żem nadziemnym, domy o łącznej powierzch-

ni 182-244 m2,, pełna infrastruktura techniczna

I kwartał 2021 r. 

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.

Ostatne apar-
tamenty

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.

Ostatni lo-
kal usługowy  

3999zł/m2 netto

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 Wierzbowe Park to prestiżowy bu-
dynek mieszkalny u zbiegu ulicy Wierzbowej i 

Antoniukowskiej w Białymstoku. Doskonale za-
projektowane mieszkania oraz przestronne i do-

pracowane 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 
5.500zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

22-35 tys. zł.

Nowe Bojary to osiedle mieszkaniowe, które jest od-
powiedzią na potrzeby osób młodych i dynamicz-
nych. Nowoczesna forma architektoniczna, wyso-
ka jakość materiałów wykończeniowych, a także 

niezwykła funkcjonalność lokali i miejscowej infra-
struktury zapewnią codzienny komfort na najwyż-
szym poziomie. Mieszkania o powierzchni o pow. 
30-70 mkw, lokale użytkowe o pow. 35-130 mkw.

W ofercie się mieszkania i lokale usługowe z 
V i VI etapu (budynek G i H) tego projektu.

IV kwartał 
2021 roku.

Mieszkania od 
5.800zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

22-35 tys. zł.

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to 
świetnie zlokalizowany kameralny nowy pro-

jekt mieszkaniowy. Nowoczesna i elegancka for-
ma architektoniczna budynków będzie dosko-

nale współgrać z najbliższym otoczeniem, a 
tradycyjna technologia łączyć się będzie z naj-
wyższą jakością i nowoczesnością wykonania. 
Mieszkania o powierzchni o pow. 37-75 mkw.

IV kwartał 2020 
roku. II kwar-
tał 2021 roku

Mieszkania od 
5.300zł/mkw., 

miejsca par-
kingowe 20-

30 tys. zł.



dowa jednorodzinna, bliźniacza, 
szeregowa; pełne uzbrojenie w 
ulicy  936.700zł 668-701-780 EM4 

BIAŁYSTOK, działka 3, 000.00m², 
Sprzedam działkę z warunkami 
zabudowy w zabudowie zagrodo-
wej.Działka położona bezpośrednio 
przy drodze gminnej. 42zł/mkw. 
793-367-413 

BIAŁYSTOK, działka 3, 000.00m², 
rolno budowlana, dom drewniany 
ok. 60m², bud. gospodarczy, moż-
liwość podziału na dwie, blisko las. 
100.000zł 575-644-931 

BIAŁYSTOK, działka 3, 000.00m², z 
możliwością uzyskania warunków 
zabud., większa działka 8888m² 
z war.zabud., dojazd utwardzony, 
30zł m² cena do negocjacji  30zł 
691-411-756 

BIAŁYSTOK, działka 3, 300.00m², 
35x94 możliwość zabudowy, 
wszystkie media w drodze asfalto-
wej ok.90m w otoczeniu zabudowa 
jednorodz.ATRAKCYJNA! 265.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, działka 3, 858.00m², 
warunki zabudowy, dojazd droga 
asfaltową, w pobliżu woda, prąd, 
telefon, nr geod. 255-2. 50.000zł 
603-456-433 

BIAŁYSTOK, działka 3600m²,  135zł 
605-660-716 

BIAŁYSTOK, działka 4, 400.00m², . 
40zł/mkw. 695-927-741 

BIAŁYSTOK, działka 4, 500.00m², . 
70zł 664-972-116 

BIAŁYSTOK, działka 4, 700.00m²,  
60zł/mkw. 501-580-270 

BIAŁYSTOK, działka 5, 099.00m², 
z warunkami zabudowy, me-
dia, przy drodze asfaltowej. 20zł 
692-559-140 

BIAŁYSTOK, działka 5, 200.00m²,  
29zł/mkw. 502-701-966 

BIAŁYSTOK, działka 5, 200.00m², w 
zacisznym miejscu przy lesie, wa-
runki zabudowy zagrodowej 40zł 
663-460-468 

BIAŁYSTOK, działka 5000m², 0, 8ha, 
od 20000 do 40000 za ha, 25 km od 
Białegostoku w pobliżu szosy E-19 
1zł 883-688-022 

BIAŁYSTOK, działka 10000m², . 
90.000zł 601-323-135 

BIAŁYSTOK, działka 20000m², 2 
stawy rybne +rozpoczęta budowa 
domu. 1.500.000zł 501-384-885 

BIAŁYSTOK, działka 25000m², . 
130.000zł 601-323-135 

BIAŁYSTOK, ul. Szlachecka, działka 
50000m², pod budownictwo jedno-
rodzinne, plan zagospodarowania 
przestrzennego, pełne uzbrojenie 
w ulicy +- 50m. 190zł 517-652-557 

BIAŁYSTOK, ul. Generała Maczka, 
działka 6, 019.00m², 1000-lecia PP. 
80zł 504-542-390 

BIAŁYSTOK, działka 6, 920.00m², 
ATRAKCYJNA działka z możliwością 
zabudowy, wszystkie media w odle-
głości ok.180m, SUPER lokalizacja!!! 
325.000zł 660-474-444 

BIAŁYSTOK, działka 8, 500.00m², 
prąd, woda, kanalizacja, nowe osie-
dle domków jednorodzinnych, ci-
cha, spokojna okolica. 105.000zł 
797-684-857 

BIAŁYSTOK, ul. Katrynka, działka 9, 
542.00m², 200 m od wsi 3 działki 
3822 m² 520 m² 5200 m² przy as-
falcie bud-usług.50 zł m²  477.000zł 
691-411-756 

BIAŁYSTOK, działka 9, 733.00m², 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia pod usługi, przemysł, gastrono-
mię, turystykę i zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną 3.200.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, działka 9100m², moż-
na podzielić na mniejsze działki, 
blisko lasu, rzeka Narew. 65.000zł 
508-789-456 

BIELSK Podlaski, ul. Obozowa, dział-
ka 702.00m², działkę 0, 0702 ha, na 
której znajduje się dom drewniany 
do remontu i budynek gospodarczy 
na ul. Obozowa 30, 17-100 Bielsk 
Podl. 125.000zł 798-820-427 

BIELSK Podlaski, działka 5400m², 
Lewki Koło Bielska Podlaskiego, rol-
no-budowlana, blisko prąd i woda.    
15zł/mkw. 510-715-661 

CHOROSZCZ, działka 1037m², dział-
ka budowlana zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego, teren płaski, media 
145.200zł 600-325-453 Apogeum 

CIASNE, działka 2615m², Płaskie, 
ładnie położone działki zlokalizo-
wane z dala od ścisłej zabudowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. 
Enklawa ciszy i spokoju 235.350zł 
857-424-016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, 
działka 900m², działka położona na 
terenie objętym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego, w którym to przeznaczona 
jest ona pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną  137.000zł 
600-325-453 Apogeum 

EŁK, działka 10000m², zjazd z głów-
nej drogi asfaltowej, Ełk Augustów. 
70.000zł 660-006-425 

GIŻYCKO, działka 5.00m², w cało-
ści, częściowo uzbrojona, energia, 
woda, prawo zabudowy, atrakcyjne 
położona, z możliwością podziału 
na mniejsze działki. 120.000zł/ha 
790-296-668 

HA JNÓWK A, ul. Sportowa 1, 
działka 700m², Czeremcha, ul. 
Sportowa 1, 11 działek budowla-
nych pod zabudowę jednorodzinną, 
prąd, woda, kanalizacja.  22.000zł 
606-881-066 

 » HAJNÓWKA, DZIAŁKA 
800M², WSZYSTKIE MEDIA: 
PRĄD, WODA, KANALIZA
CJA, GARAŻ, BLISKO ZALEW 
SIEMIANÓWKA, PIĘKNA 
DZIAŁKA Z DOMEM, OGRO
DZONA.  1zł 516-254-389 

IGNATKI, działka 1000m², wśród 
nowej zabudowy, idealna inwsty-
cja, atrakcyjna cena 145.000zł 600-
325-453 Apogeum 

KARAKULE, działka 1000m², Działka 
położona przy drodze utwardzo-
nej. pełne uzbrojenie przy działce 
Działka z pozwolenie na budowę 
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domu jednorodzinnego, który za-
projektowany został, tak aby mogły 
zamieszkać w nim dwie rodziny.  
130.000zł 857-424-016 Apogeum 

KLEPACZE, ul. Wierzbowa, dział-
ka 1, 219.00m², wymiary 26x47. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną 
122.000zł 505-093-985 BIS 

KOPLANY, działka 3537m², Działka 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego prze-
znaczona pod usługi, przemysł. 
Droga dojazdowa po moderniza-
cji i utwardzona.Pełne uzbrojenie 
przy działce. 353.700zł 600-325-
453 Apogeum 

KSIĘŻYNO, ul. Wincentego Witosa, 
działka 697m², Sprzedam działkę 
budowlaną. Media: prąd, woda, 
kanalizacja 182.000zł 519-526-866 

KSIĘŻYNO, ul. Alberta, działka 
1155m², prąd, wodociąg, kanaliza-
cja, gaz, sieć teletechniczna, teren 
płaski o powierzchni 1155m² skła-
dający się z dwóch działek, wymia-
ry 18m x 65m, warunki zabudowy, 
cena:215 zł/m² 248.400zł 857-446-
687 Area 

KURIANY, działka 1, 595.00m², 
kształtna, idealna na działalność, 
media 269.000zł 660-474-444 
BEWE 

LEWICKIE, działka 1806m², kana-
lizacja, wodociąg, gaz oraz prąd w 
ulicy, warunki zabudowy dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, atrakcyjna lokalizacja i cena, 
od 1799 m² do 2133m². Cena: 155 
zł/m²  279.930zł 857-446-687 Area 

MARKOWSZC Z Y ZNA, działka 
1821m², działka w sąsiedztwie za-
budowy jednorodzinnej w prze-
pięknym miejscu wśród zieleni, oto-
czonym lasem. Wymiary działki 40 
m x 48 m.Dostępne media: prąd 
przy działce, woda, kanalizacja i 
gaz w drodze.

 219.000ZŁ 600-325-453 Apogeum 
MICHAŁOWO, działka 1, 900.00m², 
Jałówka-Kondratki, działka budow-
lana 14.000zł 606-881-066 

MICHAŁOWO, ul. Żwirki i Wigury, 
działka 888.00m², objęta planem 
zagospodarowania przestrzennego 

i przeznaczona zgodnie z nim pod 
zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, z bezpośrednim dostępem 
do drogi publicznej 62.160zł 505-
093-985 BIS 

M OŃKI, ul. E łcka, dzia łka 1, 
000.00m², działki budowlane, 
przy drodze krajowej nr 65. 70zł 
698-495-545 

MOŃKI, ul. Nowokościelna, dział-
ka 670.00m², osiedle domów. 
60.000zł 663-460-468 

MOŃKI, działka 10000m², działka 
budowlana 1ha +1.5ha lasu. 10zł 
799-041-775 

MOŃKI, działka 3, 000.00m², . 
45.000zł 505-862-844 

NIEWODNICA Kościelna, działka 
1, 431.00m², działka w kształcie 
trapezu, zlokalizowana pomiędzy 
domami jednorodzinnymi z bez-
pośrednim dostępem do ulicy 
250.000zł 505-093-985 BIS 

NOWA Łuka, ul. Nowa Łuka, dział-
ka 1, 133.00m², urokliwie po-
łożona działka nad zalewem w 
Siemianówce, na terenie objętym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego. 45.500zł 505-093-
985 BIS 

NOWODWORCE, ul. Działkowa, 
działka 1350m², działka budowla-
na, ostatnia dostępna z podziału, 
wokół nowa zabudowa, prąd i gaz 
w ulicy 216.000zł 668-701-780 EM4 

NOWODWORCE, działka 1676m², 
działka budowlana położona w 
obrębie Nowodworce w pobliżu 
granic administracyjnych miasta 
Białegostoku, częściowo porośnię-
te sosenkami samosiewkami.Pełne 
uzbrojenie. 385.480zł 600-325-453 
Apogeum 

 » OLECKO, DZIAŁKA 
2600M², GM. ŚWIĘTAJNO. 
30.000zł 606-263-533 

OLECKO, działka 3000m², gm. 
Olecko, z warunkami zabudowy. 
40.000zł 606-263-533 

OLMONTY, działka 1, 222.00m², 
objęta planem zagospodarowania 
przestrzennego i przeznaczoną w 
nim pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną 256.620zł 505-
093-985 BIS 
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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 4.999 

zł/m2 netto 

Białystok, 84m2, ul. Produkcyjna 73A, os. Ba-
cieczki, dom w zabudowie bliźniaczej, z ogro-

dem, miejsce parkingowe pod wiatą. Dom 
w trakcie wykańczania „pod klucz”.

Koniec 
październi-
ka 2019 r.

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103, 

15 – 369 Białystok
tel. 607 716 277, 

696 419 900, 607 207 077
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 498.000 zł

VILLA KRAŃCOVA II, ul. Krańcowa 13, Osiedle Wy-
goda, Białystok, zostały 2 mieszkania 4-pokojo-

we o pow. 86m2 (nr 6 i 9), mieszkania na parterze 
z przynależnymi ogródkami, komórki lokatorskie, 

miejsca postojowe w garażu podziemnym, do-
brze rozwinięta infrastruktura osiedla, mieszka-
nia dostępne w pełnym stanie deweloperskim

lipiec 2019 4800zł/m2

Inwestycja Prestiżowe Dziesięciny to budynek 
mieszkalny wielorodzinny z pomieszczeniami han-

dlowo usługowymi i parkingiem podziemnym 
przy ul. Hallera w Białymstoku (os. Dziesięci-
ny). Mieszkania od 30,61mkw do 100,2mkw. 

II kwartał 2021 Cena mieszkań 
od 5190 zł/m2

Oliwne Ogrody, ul. Oliwkowa, Osiedle Dziesię-
ciny, Białystok. Nowoczesna skandynawska ar-
chitektura. Etap II - ostatnie mieszkania w za-
budowie szeregowej. Powierzchnia od 45,18 

do 67,36 m2. Ogródki, miejsca postojowe.

Zakończe-
nie inwesty-
cji: I kw. 2020

339.000zł 
(mieszkanie 

2A), 357.000zł 
(mieszkania 10A, 

11A, 13A, 15A)

Oliwne Ogrody, ul. Oliwkowa, Osiedle Dziesięci-
ny, Białystok. Nowoczesna skandynawska archi-
tektura. Etap III - na parterze mieszkania o pow. 

od 52,22 do 55,08m2 z przynależnymi ogródkami; 
na piętrze mieszkania o pow. od 59,72 do 62,62m2 

z przynależnym tarasem. Miejsca postojowe.

Zakończe-
nie inwesty-
cji: I kw. 2021

Już od 319.000 !!!

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.

II kwartał 2020 Od 2.440 zł/
mkw. RABATY !

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.

Gotowe do 
odbioru

Cena 445.000 zł



OLMONTY, działka 777m², Media: 
energia, gaz, kanalizacja oraz 
wodociąg-w ulicy przy działce.
Cena:150zł/m².Działki objęte są 
miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, z prze-
znaczeniem pod budownictwo 
mieszkaniowe jedn 116.550zł 857-
446-687 Area 

OLMONTY, działka 1106m², ener-
gia, gaz, kanalizacja, wodociąg-w 
ulicy przy działce, działki w kształcie 
trapezu, objęte są miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego na zabudowę usługową, zabu-
dowę mieszkaniową, cena: 150zł/
m² 165.900zł 857-446-687 Area 

RAFAŁÓWKA, działka 2231m², 
działka z warunkami zabudowy, za 
szkołą.  25zł/mkw. 606-881-066 

RAFAŁÓWKA, działka 5, 726.00m², 
za szkołą, prąd, w trakcie podzia-
łu na pięć działek 22zł/mkw. 
606-881-066 

RYBAKI, działka 24, 526.00m², nie-
ruchomość ma szerokość 90 me-
trów i taka też jest długość linii 
rozlewiska Narwi. 200.000zł 505-
093-985 BIS 

SIEMIATYCZE, działka 2300m², 
może być pod zabudowę. 23.000zł 
604-183-418 

SKRYBICZE, działka 2, 051.00m², 
dojazd asfalt, warunki zabudowy, 
media 169.000zł 660-474-444 
BEWE 

SOCHONIE, ul. Cicha, działka 1, 
100.00m², przy lesie 150.000zł 
663-460-468 

SOCHONIE, działka 802m², aktual-
ne warunki zabudowy na budynek 
mieszkalny jednorodzinny, dojazd 
MPK nr 102 108.500zł 600-325-
453 Apogeum 

SOKÓŁK A, działka 830.00m², 
uzbrojona, pod zabudowę. 60zł 
857-128-132 

SOLNICZKI, działka 3, 300.00m², 
kształtna, świetny dojazd, piękna 
okolica 265.000zł 660-474-444 
BEWE 

SOWL ANY, ul. św.Krzyża, os. 
Sowlany, działka 1004m², Sprzedam 
piękną działkę budowlaną obję-
tą MPZP gminy Supraśl. Wszystkie 
media przy działce. Działka su-
cha, położona na wzniesieniu, w 
najbliższej okolicy las i niewielkie 
osiedle nowych domów jednrodzi 
200.000zł 720-792-277 

SOWLANY, działka 4400m²,  na 
siedlisko, warunki zabudowy.  
280.000zł 502-297-415 

STUDZIANKI, działka 1206m², przy-
znana decyzja o warunkach zabu-
dowy, wszystekie media.  72.000zł 
857-104-051 

SUWAŁKI, ul. Lubelska, działka 
1000m², . 135.000zł 604-393-972 

WA SILKÓW, działka 3000m², 
Działki w pełni uzbrojone, nieda-
leko Białegostoku, dobra komu-
nikacja, cisza natura.  80zł/mkw. 
606-881-066 

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
1050m², Dmochy Glinki, +dom 
drewniany przy szosie, media.  
37.000zł 666-528-681 

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
4500m², Dmochy Glinki, 4500m², 
+ murowany budynek gospodarczy, 
przy szosie  120.000zł 666-528-681 

ZABŁUDÓW, ul. Pawły Kolonia, 
działka 2, 667.00m², atrakcyjnie 
usytuowana działka budowlana, 
w samym środku lasu, do którego 
prowadzi droga gminna 65.000zł 
505-093-985 BIS 

ZAJEZIERCE, działka 3, 034.00m², 
4 działki z wydanymi warunkami 
zabudowy na budownictwo jedno-
rodzinne 39.442zł 505-093-985 BIS 

ZAJEZIERCE, działka 6000m², dział-
ka z warunkami zabudowy na dom 
wolnostojący jednorodzinny, w nie-
wielkiej odległości od Białegostoku. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się rzeczka, więc może 
ona spełniać również funkcję re 
120.000zł 857-424-016 Apogeum 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
980m², w kształcie prostokąta /
ok. 22 x 44/ z warunkami zabudo-

wy, położona w sąsiedztwie lasu i 
nowej zabudowy jednorodzinnej. 
Dojazd asfaltem i ok. 100 m drogą 
wewnętrzną. Media:prąd, gaz i ka-
nalizacja w 191.100zł 600-325-453 
Apogeum 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
4675m², prostokąt o wymiarach 
ok. 107 x 44 m, położona w sąsiedz-
twie lasu i nowych domów. Miejsce 
ciche i spokojne dla amatorów ob-
cowania z przyrodą. Dojazd do 
działki utwardzoną drogą gminną. 
911.625zł 600-325-453 Apogeum 
ŁOMŻA, działka 4000m², gm. 
Łomża, działka prawie kwadrato-
wa z budynkami gospodarczymi 
i domem mieszkalnym, ogrodzo-
na, rośnie 150 sztuk Thuj 5 letnich. 
1.500.000zł 504-464-359 
ŁOMŻA, działka 6000m², Siemień 
Nadrzeczny, działka prawie kwadra-
towa od strony rzeki Narwi, piękne 
widoki, czyste, zdrowe powietrze, 
przy drodze żwirówce gminnej. 
100zł 504-464-359 

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 3000m², 
Działka rolno - budowlana 3000 
m. Położona w pięknej okolicy 
las, rzeka, jezioro wszystko blisko. 
Oddalona od miasta 13km. Dojazd 
asfaltowy.  55zł/mkw. 510-343-955 

AUGUSTÓW, działka 3800m², wraz 
z budynkami do remontu 275.000zł 
600-900-969 

AUGUSTÓW, ul. Skieblewo, dział-
ka 9000m², łąka o pow. 0, 9 ha nr. 
działki 209 położenie Starożyńce 
cena 18000 zł. oraz działkę pod 
budowę, cena 6 zł.za m². 18.000zł 
506-174-192 

AUGUSTÓW, działka 20000m², 
łąka, z dostępem do Kana łu 
Augustowskiego. 150.000z ł 
691-585-258 

AUGUSTÓW, działka 4, 500.00m², 
r o l n o -  b u d o w l a n a .  3 0 z ł 
518-457-738 

AUGUSTÓW, działka 75000m², 
Biernatki, ziemia orna  80.000zł/
ha 509-353-612 

BIAŁYSTOK, działka 704.00m², 
dzia łka do wynajęcia. 500z ł 
884-691-250 

BIAŁYSTOK, działka 10000m²,  
30.000zł 798-709-680 

BIAŁYSTOK, działka 10000m², III 
klasa. 50.000zł 798-709-680 

BIAŁYSTOK, działka 15000m²,  
30.000zł 798-709-680 

BIAŁYSTOK, działka 2, 900.00m², 
rolno-budowlana, w środku wsi, 
droga asfaltowa, warunki zabudo-
wy na dwa domy, lub zamiana na 
mieszkanie. 99.000zł 790-324-705 

BIAŁYSTOK, działka 20260m², łąka 
80.000zł 798-709-680 

BIAŁYSTOK, os. Białystok, dział-
ka 4, 200.00m², Wydane WZ nr 
geod 92 Cicha i spokojna okolica 
20 km od Białegostoku 16zł/mkw. 
600-307-048 

BIELSK Podlaski, działka 4800m², . 
8zł/mkw. 510-715-661 

BIELSK Podlaski, działka 6000m², 
łąka i las, przy szosie Bielsk Podlaski 
Hajnówka 42.000zł 785-339-485 

BIELSK Podlaski, działka 50000m², 
ziemia orna 5ha i łąka 5.5ha. 
250.000zł 883-207-346 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Gniła, 
działka 3000m², Równa, płaska 
działka w kształcie prostokąta. W 
sąsiedztwie powstają nowe domy 
jednorodzinne. Istnieje możliwość 
podziału działki na mniejsze. Może 
więc stanowić inwestycję kapitału. 
240.000zł 857-424-016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Letniki, 
działka 4219m², działki w trakcie 
wydzielania, dostępne powierzch-
nie od 2498 m², 30zł/m² 126.570zł 
857-422-115 EM4 

DOBRZYNIEWO Duże, działka 
5300m², rolno siedliskowa, dojazd 
od ulicy Lipowej i Ogrodowej, w 
rozliczeniu mały domek lub miesz-
kanie.  45zł/mkw. 506-502-712 

FASTY, działka 1, 289.00m², pod 
budownictwo jednorodzinne po-
łożona w miejscowości Fasty. 
Nieruchomość w kształcie pro-
stokąta o wymiarach ok. 25x52. 

Bezpośrednio przy działce dostępny 
prąd, woda i kanalizacja 105.000zł 
505-093-985 BIS 

 » GRABÓWKA, DZIAŁKA 3, 
500.00M², OK. REZYDENCJI 
LAUROWYCH, PROSTO
KĄT, PRĄD, OTOCZENIE LAS. 
100zł/mkw. 602-405-688 

GREGOROWCE, os. Gregorowce, 
działka 23300m², Nieruchomość 
składa się z 2 działek o łącznej po-
wierzchni 23300 m² położonych 
na przeciwko siebie. Znaczną jej 
część stanowi ziemia rolna III i IV 
klasy, pozostała część to pastwiska. 
Uzbrojenie:  59.000zł 857-424-016 
Apogeum 

HAJNÓWKA, działka 30000m², 
ziemia orna z lasem, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 45.000zł 663-691-430 

HRYNIEWICZE, działka 1806m², 
3km od Białegostoku, możliwość 
zabudowy, lub na działalność.    
65.000zł 888-899-004 

JUCHNOWIEC Kościelny, działka 
18600m², przy drodze asfaltowej 
B-stok, Bielsk Podlaski,   warun-
ki zabudowy na życzenie klienta.    
10zł/mkw. 505-103-220 

KNYSZYN, działka 6000m², ziemia 
rolna  30.000zł 508-995-628 

OGRODNICZKI, działka 5000m², . 
100.000zł 502-297-415 

SIEMIATYCZE, działka 14700m², 
gm. Mielnik. 23.000zł 604-183-418 

STOŻNE, os. Przepiórki, działka 
3016m², malowniczo położona 
działka, wokół zabudowa rekre-
acyjna, 200 m do jeziora  90.480zł 
857-422-115 EM4 

SURAŻ, Przyjmę w dzierżawę zie-
mię orną, łąki ok Zawyk.  100zł 
519-526-866 

SURAŻ, działka 3, 566.00m², łąki 
polożone w okolicach Sraża. Jedna 
z nich ma pow. 3566 mkw. druga 
zas o pow. 14218 mkw. 10.000zł 
505-093-985 BIS 

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
10570m², Dmochy Glinki, 1.57ha, 
przy szosie.  165.000zł 666-528-681 
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REKREACYJNE

BIAŁYSTOK, działka 1.00m², pod 
stawy łowne, ustronne, spokojne 
miejsce. 35zł 694-175-685 

BIAŁYSTOK, działka 2, 140.00m², 
zalew Siemianówka, na plaży, wy-
pełni uzbrojona, plan zagospoda-
rowania przestrzennego. 450zł 
600-900-969 

BIELSK Podlaski, działka 690m², 
gm. Bielsk Podlaski, z domkiem 
letniskowym, stawem. 75.000zł 
668-571-110 

EŁK, działka 200.00m², gm. Prostki, 
nad jeziorem Dybowskim, z 
domkiem i altanką. 52.000zł 
888-681-223 

EŁK, działka 5000m², centrum miej-
scowości, z własną linią brzegową 
o dł. 150m, nad rzeką. 95.000zł 
660-006-425 

LEWICKIE, działka 2097m², ładne 
położenie, tel 853070975 130.000zł 
853-070-975 Centrum 

ŁAPY, działka 6600m², Bokiny  48zł/
ha 721-287-032 

POD INWESTYCJE

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, dział-
ka 1, 200.00m², pod usługi, prze-
mysł, prąd, woda, kanalizacja na 
miejscu. 390zł 517-652-557 

BIAŁYSTOK, działka 3, 588.00m², 
w pełni wyposażony, funkcjonu-
jący warsztat samochodowy, bu-
dynki 550mkw i 80mkw, stan bdb. 
950.000zł 603-252-555 

B I A ŁY S T O K ,  os .  B ia ł y s tok-
zabłudów, działka 30, 000.00m², 
OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, PIĘKNA, 
duża działka przy trasie Białystok-
Zabłudów, warunki zabudowy 26, 
67zł m²! 770.000zł 660-474-444 

BIAŁYSTOK, działka 40800m², in-
westycyjna, przy drodze. 26zł 
663-372-577 

NOWODWORCE, ul. Kwiatowa, 
działka 8512m², ul.Kwiatowa, prąd 
i gaz w przylegającej ulicy, wokół 
nowa zabudowa 1.064.000zł 857-
422-115 EM4 

NOWODWORCE, ul. Ceglana, dział-
ka 12942m², ul.Ceglana, działka rol-
na, brak MPZP, cena do negocjacji  
983.592zł 857-422-115 EM4 

RUMEJKI, działka 1300m², działka 
świetna na inwestycję  43.000zł 
857-422-115 EM4 

STARE Trzciano, działka 28100m², 
powiat sokólski, gm. Szudziałowo, 
na skraju malowniczej Puszczy 
Knyszyńskiej w otulinie lasu. 
Przeznaczona jest pod zabudowę 
turystyczno - wypoczynkową i pen-
sjonatową, część pod zabudowę 
jednorodzi 350.000zł 600-325-453 
Apogeum 
ŁYSKI, działka 9, 733.00m², inwe-
stycyjna, miejscowy plan zagospo-
darowania pod mieszkaniówkę i 
działalność! 3.200.000zł 660-474-
444 BEWE 

LEŚNE
BIAŁYSTOK, działka 10000m², dział-
ka leśna, przy drodze, w kierunku 
Łap. 55.000zł 507-484-241 

BIAŁYSTOK, działka 10000m², las 
30.000zł 798-709-680 

BIAŁYSTOK, działka 19000m², 
w tym 0.5ha lasu. 100.000zł 
601-323-135 

BIAŁYSTOK, działka 25000m², dział-
ka leśna znajduje się 700 m od szo-
sy Białystok-Lublin. Dojazd drogą 
gminną w pobliżu prąd. 135.000zł 
883-688-022 

BIELSK Podlaski, działka 5000m², Las 
przy drodze. 20.000zł 785-339-485 

BIELSK Podlaski, działka 36400m², 
stary las sosnowy. 50.000zł/ha 
660-272-200 

CHOJEWO, działka 12, 000.00m², 
las 60 letni, sosnowy 44.000zł 796-
785-785 em5 nieruchomości 

DĄB R O WA Bia łostocka,  u l . 
Mościcha 4, działka 7100m², 
Sprzedam las sosnowy z gruntem. 
Pow. 0, 71ha w gm. Drzewa 70-let-
nie  15.000zł/ha 536-358-307 

GRAJEWO, działka 5000m², łąka.  
8.000zł 660-006-425 

GRAJEWO, działka 150000m², 1ha 
lasu, kilkudziesięcioletni.  25.000zł 
660-006-425 

HA JNÓWK A, działka 3100m², 
zasadzona brzozą, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 16.000zł 663-691-430 

HAJNÓWKA, działka 17000m², 
łąka z lasem 1.23ha i 0.47ha, gm. 
Dubicze Cerkiewne. 32.000zł 
663-691-430 
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Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

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

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

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

Cena 450.000 zł.

Wasilków/Sochonie
Osiedle domów jednorodzinnych

tel. 602 69 33 86
www.domypodlasia.pl

Inwestycja realizowana jest w cichej i spokojnej oko-
licy, w otulinie Puszczy Knyszyńskiej. Teren ten znaj-

duje się w Wasilkowie (od strony Białegostoku) na 
granicy Sochoń i Jurowiec. Dogodny, szybki dojazd 
do centrum Białegostoku drogą przez Wasilków lub 
dwupasmówką przez Jurowce. Dwie ścieżki rowero-
we, jedna z Białegostoku do Świętej Wody (jeden z 

odcinków w budowie), oraz druga z Białegostoku do 
Jurowiec, wzdłuż DK8. Planuje się budynki wolno-

stojące, bliźniaki oraz szeregówki. Pełne uzbrojenie 
terenu: woda, kanalizacja, prąd. gaz, światłowód, 

lampy, otoczenie nowych domów. W pobliżu przed-
szkole, szkoła podstawowa klasy 0-3, kościół, sklep 
grupy Chorten, przystanek autobusowy linii nr 102. 

Budynki 3 i 4 
rozpoczę-

cie budowy IV 
kwartał 2019

Cena 360.000zł, 
stan surowy 
zamknięty.

   AZBUDplus
Al. J. Piłsudskiego 20 

lok. 19, Białystok
azbudplus@gmail.com

www.azbudplus.pl

Osiedle Better Home II to nowoczesne i funk-
cjonalne dwukondygnacyjne mini szeregów-

ki zlokalizowane na os. Białostoczek, przy ul. Ski-
delskiej w sąsiedztwie ogrodów działkowych i 
Parku Antoniuk. Powierzchnia: od 63,62m2 do 
79,32m2, własny ogród, miejsce parkingowe w 
cenie. Bardzo spokojna i zielona okolica, odda-
lona od centrum miasta o 7 min. drogi samo-

chodem. W pobliżu: przystanek autobusowy, su-
permarket Biedronka, Galeria M (Piotr&Paweł, 

Magic Gym, Drogeria Natura), przedszkole, szko-
ła podstawowa Nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki.

Termin roz-
poczę-

cia  realizacji:   
02.09.2019r., 

termin oddania: 
IV kw. 2020r.

Od 5200zł/m2 

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 455.000 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

MK-BUD Mariusz Kosiński
ul. Bitwy Białostockiej 4a/103

15 - 103 Białystok
tel. 602 405 688, 600 910 503

sprzedaz@willepiasta.pl

MK-BUD prezentuje swoją najnowszą inwestycję 
Wille Piasta przy ul. Majora Z. Szendzielarza w Bia-
łymstoku.  Za oknem tereny zielone, w zasięgu ręki 
sklepy, centra handlowe, szkoły, przedszkola, apte-
ki i przychodnie. W tym kameralnym budownictwie 
powstanie 12 mieszkań o pow. od  41 do 80m2 (nie-
które z antresolą) oraz 12 miejsc garażowych. Istnie-

je możliwość wykończenia mieszkania pod klucz.

II kwar-
tał 2020 r.

Od 4990zł/m2



SIEMIATYCZE, działka 4700m², las 
sosnowy do ścięcia z działką lub 
bez. 13.000zł 604-183-418 

SIEDLISKOWE

AUGUSTÓW, działka 4900m², 
uzbrojona działka rolno-budowlana 
4900 m², gmina Rajgród  199.000zł 
737-482-080 

BIAŁYSTOK, działka 11, 000.00m², 
Wydane są warunki zabudowy, 
prąd w pobliżu, możliwość podzia-
łu na mniejsze, nr oferty:22 WB 45zł 
698-651-321 

BIAŁYSTOK, działka 20000m², łąka. 
35.000zł/ha 507-975-896 

BIAŁYSTOK, działka 5, 000.00m², 
gm. Supraśl, działka siedliskowa, 
bud. gospodarczy, woda, drzewa. 
70zł 507-680-886 

SOKÓŁKA, ul. Jana Pawła II, dział-
ka 1500m², Działaka siedliskowa 
we wsi Rozedranka Nowa, dom 
drewniany, stodoła .  55.000zł 
662-746-354 

WASILKÓW, działka 6, 500.00m², 
łąka 130.000zł 663-460-468 

B I A ŁY S T O K ,  u l .  s z o s a  n a 
Warszawę, os. Bacieczki, działka 
8, 100.00m², bezpośrednio przy 
szosie na Warszawę przy granicy 
Białymstokiem. Działka ma wymia-
ry ok. 50x162m 2.200.000zł 505-
093-985 BIS 

OLMONTY, działka 1, 002.00m², 
działki zlokalizowane w Olmontach, 
objęte planem zagospodarowa-
nia przestrzennego i przeznaczone 
w nim pod zabudowę usługowa 
190.380zł 505-093-985 BIS 

Lokale użytkowe

BIAŁYSTOK, os. Wysoki Stoczek, 
23m², IIp, stan obiektu dobry, wy-
maga odświeżenia, pomieszcze-
nie socjalne wspólne na korytarzu, 
idealne na na biuro, usługi, handel 
55.000zł 519-023-853 Grabowscy 

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

BIAŁYSTOK, os. Bema, 28 m², parter 
189.000zł 600-325-453 

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha 11/1, 
3 pokoje z łazienką, winda, ul. 
Św. Rocha 11/1  4.969zł/mkw. 
606-881-066 

 » BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 
24 LOK 3, 86.50M², PAR
TER, TRZY POMIESZ
CZENIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 
550.000zł 607-716-277 

KNYSZYN, Knyszyn, 1277m², ul. 
Białostocka, os. Wybierz, Burmistrz 
Knyszyna ogłasza przetarg ustny, 
nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości gminy Knyszyn 12. 1zł 
857-279-983 

BIAŁYSTOK, Kupię lokal najchęt-
niej na dużym osiedlu, od 25m² do 
50m² Białystok 600-188-244 

BIAŁYSTOK, os. Bojary, Lokal usłu-
gowy pod gabinet lekarski, usługi 
kosmetyczne w pobliżu centrum 
miasta, oddzielny parking, winda, 
poczekalnia, CEN-LS-745 50.000zł 
884-673-600 

BIAŁYSTOK, os. Pieczurki, Obiekt na 
działalność o pow. 500m² na dział-
ce 1731m², parter pom. biurowe i 
część magazynowa, piętro pokoje, 
łazienka 790.000zł 509-703-757 

AUGUSTÓW, bar wraz z polem 
namiotowym i dostępem do 
rzeki Czarna Hańcza. 320.000zł 
691-585-258 

BIAŁYSTOK, budynek 1400 m² s 
salą bankietową na 250 osób, za-
pleczem kuchennym, kuchnią, po-
kojami gościnnymi kompletnie wy-
posażony działka 4500m², parking. 
1.600.000zł 691-411-756 

SOKÓŁKA, budynek użytkowo- 
mieszkalny usytuowany w cen-
trum Sokółki (kamienica piętro-
wa). Zlokalizowany przy głównej 
drodze przelotowej przez Sokółkę. 
160.000zł 505-093-985 BIS 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa 
pomieszczenia+wc, wjazd od głów-
nej ulicy, instalacja antywłama-

niowa, podwójne drzwi, idealne 
na biuro, gabinet, siedzibę fi rmy. 
1.500zł 691-411-756 

BIAŁYSTOK, lokal 13m² w rzemieśl-
niku na ul. Bema 11, 2 lokal od wej-
ścia. 730-793-028 

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, lokal 
20m². 69.000zł 604-777-370 

 » BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA, 
LOKAL BIUROWY, NOWO 
POWSTAŁY BUDYNEK 
RÓG HETMAŃSKA 25 
KONDUKTORSKA, I PIĘTRO, 
WYSOKI STANDARD: KLIMA
TYZACJA, SIEĆ TELEINFOR
MATYCZNA ŚWIATŁOWO
DOWA. 40zł 602-405-688 

 » BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA, 
LOKAL HANDL. USŁUGOWY, 
NOWO POWSTAŁY BUDY
NEK RÓG HETMAŃSKA 25 
KONDUKTORSKA, PARTER, 
WITRYNY, DARMOWE MIEJ
SCA PARKINGOWE I NA 
REKLAMĘ, MONITORING. 
50zł/mkw. 602-405-688 

 » BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA, 
LOKAL HANDLOWO USŁU
GOWO MAGAZYNOWY, 
NOWO POWSTAŁY BUDY
NEK RÓG HETMAŃSKA 25 
KONDUKTORSKA, VIS A 
VIS AUCHAN HETMAŃSKA, 
PIWNICA, WEJŚCIE Z ULI
CY. 20zł/mkw. 602-405-688 

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, lokal idealny na biu-
ro, kancelarię lub usługi  950.000zł 
660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Sowlańska 3, lokal 
usługowy 88.06m², bezpośrednio 
przy Lidlu. 4.500zł/m² (85)749-60-20
 

BIAŁYSTOK, ul. Piasta, os. Bojary, lo-
kal usługowy o powierzchni 112m. 
W budynku znajdą się 33 mieszka-
nia o pow. od 39 m² do 77 m² oraz 
6 lokali usługowych na parterze.  
649.194zł 505-093-985 BIS 

BIAŁYSTOK, os. Bema, lokal użyt-
kowy na parterze, przed budyn-
kiem znajduje się wygodny parking 
dla klientów. W lokalu wydzielone 
zostały 3 pomieszczenia i toale-
ta. Przeznaczenie:na usługi, han-
del, biuro. 189.000zł 600-325-453 
Apogeum 

 » BIAŁYSTOK, UL. HETMAŃSKA, 
NOWO POWSTAŁY BUDY
NEK RÓG HETMAŃSKA 
25 KONDUKTORSKA, PAR
TER, WITRYNY, DARMO
WE MIEJSCA PARKIN
GOWE I NA REKLAMĘ, 
WYSOKI STANDARD, KLIMA
TYZACJA. 50zł 602-405-688 

MOŃKI, os. Centrum, parter, na 
usługi handlowo-biurowe, cena 
plus prąd. 2.800zł 503-399-247 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 111, 93, LOK. 
NR 6, PARTER, LOKAL USŁU
GOWO HANDLOWY, STAN DE
WELOPERSKI, PARKING PRZED 
BUDYNKIEM. 664-055-772 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 118, 94, LOK. 
NR 5, PARTER, LOKAL USŁU
GOWO HANDLOWY, STAN DE
WELOPERSKI, PARKING PRZED 
BUDYNKIEM. 664-055-772 

BIAŁYSTOK, ul. Olsztyńska, os. 
Białostoczek, wejście z ulicy lokal 
handlowy, witryna 100.000zł 796-
785-785 em5 nieruchomości 

Garaże i miejsca postojowe

 » BIAŁYSTOK, B STOK, 
CENTRUM, MIEJSCE PAR
KINGOWE POD BUDYN
KIEM MIESZKALNYM 
PRZY UL. MŁYNOWEJ. 
18.000zł 606-805-664 

B I A Ł Y S T O K ,  B - s t o k ,  o s . 
Białostoczek, garaż do wynajęcia, 
ul. Gołdapska. 150zł 692-922-569 

BIAŁYSTOK, ul. Cedrowa, Garaż 
14m², murowany, prąd, 4 zamki.
cena do uzgodnienia.  25.000zł 
604-354-601 

BIAŁYSTOK, Garaż 19m², okolice 
Popiełuszki, Boboli murowany, 6, 
60x2, 85 ocieplany, drzwi metalo-
we gruba blacha, 2 zamki, kanał- 
3.60x80x1.40m, światło.  32.000zł 
602-846-791 

BIAŁYSTOK, Garaż blaszany uży-
wany (blaszak) - 15 m² (3m x 5m). 
2.200zł 790-706-581 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, Garaż 
do wynajecia  220zł 517-914-893 

BIAŁYSTOK, Garaże, najniższe ceny, 
różne wymiary. (85)733-60-26
 

BIAŁYSTOK, Garaże, najniższe ceny, 
różne wymiary. (85)733-60-26
 

BIAŁYSTOK, Kupię garaż mu-
rowany lub blaszak z miejscem 
w Białymstoku, do 10.000z ł. 
790-324-705 

SUWAŁKI, Wynajmę pomieszczenie 
na magazyn w Suwałkach, pomiesz-
czenie jest w stanie bardzo dobrym 
o pow 25 m. 200zł 576-110-779 

 BIAŁYSTOK, garaże blaszane, bramy 
garażowe.  1zł 856-672-108 

Posiadam do wynajęcia

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka, .  
850zł/+opłaty 692-482-171 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, umeblo-
wane. 400zł/pokój (85)653-47-20
 

B I AŁYS TO K, 3 pokoje, ume-
b l o w a n e ,  p o  r e m o n c i e . 
400z ł/pokój  (85)653 - 47-20
 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 31
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Przyroda niedaleko centrum. Przyroda niedaleko centrum. 
Osiedle Zielona Górka zapraszaOsiedle Zielona Górka zaprasza
Za płotem las, zieleń i piękna przyroda. Kto z nas nie 

chciałby zamieszkać w takiej okolicy? Na pewno wielu 
klientów skusiłoby się na taką lokalizację, jednak 

obawa przed złym lub długim dojazdem do centrum 
miasta sprawia, że nie zdecydują się oni na taką 
inwestycję. Rozwiązaniem idealnym jest oferta domów 
szeregowych zlokalizowanych na osiedlu Zielona Górka 
– to sąsiedztwo terenów zielonych, przy jednoczesnym 
dobrym skomunikowaniu z sercem Białegostoku.

Urokliwe osiedle domów szeregowych Zielona Górka powstaje 
przy ulicy Weneckiej, a dokładnie na granicy dwóch białostoc-
kich osiedli: Starosielce i Zielone Wzgórza. W ramach inwestycji 
powstaje 29 budynków z pełną infrastrukturą. Dlaczego warto 
poznać bliżej szczegóły inwestycji?

Deweloper stawia na przestrzeń, stąd też przyszli mieszkańcy 
osiedla będą mieli do dyspozycji nie tylko duże domy, ale równie 
przestronne ogrody. Dodatkowo każdy ogród wyposażony został 
w praktyczne pomieszczenie gospodarcze o metrażu blisko 3 
mkw., a jego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie 
niezbędnych sprzętów.

– W naszej ofercie znaleźć można działki o powierzch-
ni od ok. 200 do 550 mkw. Metraże domów też nie są małe. 
Segmenty środkowe mają powierzchnię użytkową od 188 do 204 
mkw., natomiast w segmentach brzegowych metraż ten wzrasta 

do 216 mkw. Na chwilę obecną ostatni segment brzegowy został 
już sprzedany. W ofercie zostało 5 domów środkowych. – mówi 
Anna Andrzejewska, przedstawicielka dewelopera.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ BUDOWNICTWA

Głównym atutem inwestycji deweloperskiej jest wykorzy-
staniem wysokiej klasy materiałów, m.in. cegły ceramicznej 
z Lewkowa, od lat uznawanej za jeden z najlepszych i najbardziej 
trwałych materiałów budowlanych. Do docieplenia elewacji 

i poddaszy stosuje się wełnę mineralną takich producentów jak 
Isover i Isoroc. Dodatkowo montuje się wysokiej jakości stolarkę 
drewnianą taką jak Witraż, Fakro czy Gerda. To wszystko spra-
wia, że mieszkańcy osiedla mogą mieć pewność, że zamieszkają 
w solidnie wykonanych budynkach.

OSIEDLE Z PRZEDSZKOLEM

Mieszkańcom osiedla, którzy mają już rodziny i dzieci, przy-
gotowano nie lada ułatwienie. Ogromnym plusem inwestycji 
jest uruchomienie Przedszkola Na Zielonej Górce. W tym dwu-
kondygnacyjnym budynku z własnym placem zabaw, ogrodem 
warzywnym i boiskiem do gry w piłkę nożną, każdy przedszkolak 
może czuć się dobrze i w pełni bezpiecznie. Placówka ma szeroką 
ofertę zajęć dodatkowych; przyjmuje także dzieci z orzeczeniami 
o niepełnosprawności i oferuje im profesjonalną terapię.

A JAK WYGLĄDA ROZKŁAD DOMÓW?

– W zależności od rodzaju, znajduje się w nich pięć lub sześć 
pokoi, dwie garderoby oraz trzy, a nawet cztery łazienki – dodaje 
pani Anna. – Każdy segment posiada również garaż oraz użyt-
kowe poddasze.

Ogromnym plusem inwestycji jest fakt, że domy położone 
są prostopadle do głównej ulicy, dzięki czemu do mieszkańców 
nie docierają odgłosy ruchu ulicznego. Bliskie sąsiedztwo lasu i te-
renów zielonych gwarantuje dodatkowo tak cenną ciszę i spokój.

NP



BIAŁYSTOK, ul. Łąkowa, 53m², 
nowe, wyposażone +miejsce par-
kingowe w garażu podziemnym. 
1.500zł/+opłaty 507-609-278 

 » BIAŁYSTOK, UL. LIPOWA, 
MAM DO WYNAJĘCIA LO
KAL NA PARTERZE W CEN
TRUM BIAŁEGOSTOKU 
PO REMONCIE . IDEALNY 

NA SKLEP, BIURO, USŁU
GI, OD ZARAZ. ZDJĘCIA NA 

. 2.500zł 502-539-739 
BIAŁYSTOK, ul. Dubois, os. Nowe 
Miasto, atrakcyjny, na parterze, 
wejście z ulicy, idealny na sklep, 
handel, usługi, biura, kancelarie, 
wolny od listopada 1.500zł/+opłaty 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, ul. Łąkowa, częścio-
wo umeblowane,  1.300zł/+liczniki 
697-408-015 

BIAŁYSTOK, ul. Narewska, dzwo-
nić po godz. 17-tej  500zł/+opłaty 
603-697-311 

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, idealny na biuro, 
kancelarię, usługi np. medyczne! 
5.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, lokal 
na wynajem 1.500zł 796-785-785 
em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, ul. Transportowa, os. 
Nowe Miasto, lokal znajduje się na 
parterze budynku wielorodzinnego 
i ma powierzchnię 48 mkw. 1.200zł 
505-093-985 BIS 

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, na biuro, kancela-
rię usługi medyczne (są już w bu-
dynku), edukację. Kamienica 2002, 
prestiżowa lokalizacja 5.000zł 
660-474-444 

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, os. 
Centrum, na pierwszym pietrze 
nowoczesnego budynku w sa-
mym centrum miasta. Czyste, no-
wocześnie urządzone, całkowicie 
wyposażone we wszelkie sprzęty 
gospodarstwa domowego 1.600zł 
505-093-985 BIS 

 » BIAŁYSTOK, PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 

MICKIEWICZA, TRZY NIE
ZALEŻNE WEJŚCIA, PAR
KING. 50zł/m² 602-585-644 

BIAŁYSTOK, ul. Prowiantowa, par-
ter, umeblowane, wyposażone 
(prócz pralki) ogrzewanie pieco-
we, ogródek, możliwość wynajęcia 
garażu. 750zł/+liczniki 668-433-258 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, par-
ter, wejście od ulicy, lokal może 
być wykorzystany na cele biurowe, 
usługowe lub handlowe, np.biuro, 
salon kosmetyczny lub fryzjerski czy 
też gabinet medyczny, wynajem od 
zaraz!  1.400zł 857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, ul. Wyszyńskiego, 
pawilon Lider, lokal usługowo- 
handlowy, 700zł +prąd. 700zł 
500-801-869 

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka, po 
remoncie, 30m², umeblowane, 
oferta nr: 26-WB-1, opłaty 250, -zł. 
900zł/+opłaty 698-651-321 

BIAŁYSTOK, os. Śródmieście, po-
koje do wynajęcia umeblowane, 
kuchnia, łazienka, 500-600zł.  500zł 
600-672-060 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, pokój 
20m², najchętniej 2 osobom. 700zł 
691-100-129 

BIAŁYSTOK, ul. Rynek Kościuszki, 
pokój biurowy położony na 2 pię-
trze w kamiennicy usługowej zlo-
kalizowanej w samym centrum 
miasta, przy Ratuszu 600zł 505-
093-985 BIS 

BIAŁYSTOK, os. Piasta, pokój 
dla studentów. 450z ł/osobę 
507-680-886 

BIAŁYSTOK, ul. Zielonogórska 48, 
pomieszczenie magazynowe do 
wynajęcia.  18zł/m² 570-582-843 

BIAŁYSTOK, os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka 
ogrodzona. 900zł (85)653-47-20
 

BIAŁYSTOK, ul. Storczykowa, os. 
Zielone Wzgorza, rachunki wli-
czone internet itp    500zł/pokój 
511-035-799 

ŁOMŻA, tanie pokoje do wynajęcia, 
2, 3, 4 osobowe, możliwość wy-
żywienia, utwardzony strzeżony 
parking, przy drodze krajowej nr. 
61. 606-393-617 

MOŃKI, w pobliżu szkoła, przed-
szko le,  centrum handlowe 
700zł/+liczniki 695-714-946 

 » BIAŁYSTOK, UL. 
TRANSPORTOWA 3, OS. 
NOWE MIASTO, WYKOŃ
CZONY LOKAL USŁUGO
WY ZNAJDUJĄCY SIĘ NA 
PARTERZE BUDYNKU Z 
2010R, 2100 + OPŁATY OK. 
400ZŁ.  2.500zł 664-055-772 

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 3 
kondygnacyjny pod biura, hotel, 
hostel, wykończony, cena netto. 
30zł/m² 600-900-969 

 » BIAŁYSTOK, WYNAJMĘ DOM, 
LETNIA KUCHNIA, SPICHLERZ, 
STODOŁA, CHLEWY, PRZY ULI
CY. 1.000zł (85)653-47-20
 

B I A ŁY S T O K , w ynajmę  lokal 
dom handlowy Wenus, parter. 
900zł/+liczniki 501-666-727 

 » BIAŁYSTOK, OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LO
KAL USŁUGOWO HANDLO
WY. 900zł 533-653-565 

WARSZAWA, ul. Szczęśliwicka, wy-
najmę mieszkanie, nowe budow-
nictwo, kompletny sprzęt AGD, 
w pobliżu dworca Zachodniego.  
2.700zł/+liczniki 603-840-638 

BIAŁYSTOK, ul. Gradowa, wynajmę 
mieszkanie, samotnej dziewczynie. 
1.000zł/całość 692-448-993 

BIAŁYSTOK, ul. Kontytucji 3 Maja, 
wynajmę umeblowany pokój na 
10 piętrze, od zaraz. 450zł/osobę 
692-482-171 

BIAŁYSTOK, wynajmę urządzony 
pokój w domu jednorodzinnym 
blisko centrum, osobie pracują-
cej lub studentom+ kaucja. 600zł 
501-812-412 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, wyre-
montowany lokal przy gabine-
cie kosmetycznym, dla fryzjer-
ki, stylistki, itp, wszystkie media. 
800zł/+opłaty 534-174-908 

Wynajem krótkoterminowy

 » GIŻYCKO, APARTAMENT 
MIKOŁAJKI, NAD JEZIOREM, 
Z GARAŻEM, DLA 2 OSÓB, 
INTERNET CAŁODOBOWO, 
CAŁKOWICIE WYPOSAŻO
NY, EXCLUSIVE, CENA ZA 
DOBĘ, NAJCHĘTNIEJ PROSZĘ 
O SMS 250zł 888-887-666 

 » MOŃKI, BARANÓWKA AGRO
TURYSTYKA NAD BIEBRZĄ, 
DOMOWE WYŻYWIENIE, 
ŁOWISKO RYB, IMPREZY OKO
LICZNOŚCIOWE 600-874-630 

SEJNY, Giby 95A, domek, jezioro 
Gieret, ilość miejsc: 4, łazienka, wc, 
co, kuchnia, własna linia brzego-
wa i pomost, cena za dobę 150zł 
608-474-557 

BIAŁYSTOK, Słowacja, Wysokie 
Tatry, Żdiar, pokoje gościnne z 
łazienkami i rtv, kuchnia z peł-
nym wyposażeniem. 7zł/doba 
004-215-244-982-22 

BIAŁYSTOK, Ustka, domek z łazien-
ką oraz pokoje ze wspólnymi ła-
zienkami, parking ogrodzony, plac 
zabaw, ogród, meble ogrodowe, 
grill murowany, las, sklepy, stołówki 
32zł 601-872-863 

GIŻYCKO, Wynajmę domek letni-
skowy, 4 osobowy, full wyposaże-
nie, piękna okolica, plaża prywatna, 
jezioro. 170zł/doba 790-296-668 

Poszukuję do wynajęcia

BIAŁYSTOK, 48 letni mężczyzna szu-
ka taniej stancji w wolnych chwilach 
pomogę w pracach domowych.  
733-686-671 

MOŃKI, Kobieta w średnim wieku 
poszukuje pilnie pokoju lub kawa-
lerki w Mońkach. 517-368-020 

BIAŁYSTOK, Para z dwójką dzie-
c i  poszukuje mieszkania w 
Białymstoku lub okolicach do wy-
najęcia, minimum 2 pokoje, osoby 
szanujące cudzą własność. 1.000zł 
531-326-561 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, Poszukuję 
do wynajęcia garaż lub inne miej-
sce, centrum.  608-702-306 

SIEMIATYCZE, Szukam domu bądź 
mieszkania do wynajęcia oczywi-
ście kwota nie z kosmosu. Gminy 
Ciechanowiec, Siemiatycze, okolice. 
700zł 796-925-418 

B I AŁYS TO K, Wdowa uczciwa 
pilnie poszukuje mieszkania w 
Białymstoku na 2 tygodnie w każ-
dym miesiącu za posprzątanie i za-
kupy. 507-793-730 

Kupię

BIELSK Podlaski, Bielsk Podlaski, 
Wyszki, 1ha, Wezmę w dzier-
żawę lub kupię ziemię rolną ,  
538-103-442 

BIAŁYSTOK, Dzień Dobry. Kupię 
mieszkanie za gotówkę. Zadzwoń i 
umów się na wycenę. 731-267-026 

BIAŁYSTOK, Kupie mieszkanie może 
być do remontu.  506-306-560 

BIAŁYSTOK, Kupie mieszkanie 
za ok 100tyś, z dożywotnim pra-
wem właściciela do zamieszkania. 
692-482-171 

BIAŁYS TOK, Kupię 2 pokojo-
we mieszkanie do IIIp, Białystok 
200.000zł 509-703-757 

BIAŁYSTOK, Kupię duża działkę 
budowlaną lub rolną, Białystok i 
obrzeża.  1.000.000zł 505-123-422 
ŁO MŻA , Kupię  dzia łki, lasy, 
pola, łąki, nieużytki rolne. 1zł 
518-072-260 

OSTRÓW Mazowiecka, Kupię dział-
kę budowlaną około 1200-1500m² 
w Ostrowi Mazowieckiej, najchęt-
niej obrzeża lub bliskie okolice 
(Ugniewo, Komorowo). W cichym, 
spokojnym miejscu 886-701-367 

BIAŁYSTOK, Kupię kawalerkę, może 
być do remontu, całe woj. podlaskie 
mazowieckie, warmińsko mazur-
skie.  1zł 790-324-705 
ŁOMŻA, Kupię las z gruntem 
lub do wycinki. Całe podlaskie  
516-299-093 

SIEMIATYCZE, Kupię lub wynaj-
mę dom z możliwością kupna do 
150 tys, gminy:Ciechanowiec, 
Siemiatycze, Grodzisk i ich okolice.  
149.000zł 796-925-418 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 
1 lub 2 pokojowe do II piętra 
Osiedle Centrum lub Antoniuk.. 
1zł 797-580-972 

BIAŁYSTOK, Kupię nieduże sie-
dlisko ok. Tykocina, Knyszyna, 
Moniek, Ryboły, Ploski, niedrogo. 
1zł 531-540-521 

SIEMIATYCZE, Kupię ziemię rolną 
lub łąkę o powierzchni ok 3ha w 
rozsądnej cenie w gminie Boćki, 
Dziadkowice lub Grodzisk. 1zł 
604-062-889 

HAJNÓWKA, Kupię ziemię rolną, 
gm. Czyże, Hajnówka, Milejczyce  
666-528-681 

BIAŁYSTOK, Kupię: las brzoza, olcha 
lub mieszany z ziemia lub bez, (woj . 
podlaskie ).  1zł 513-017-847 

BIAŁYSTOK, Pilnie kupie mieszkanie 
. Maksymalnie od 25m² do maksy-
malnie 48 m² . TYLKO bezpośred-
nio, bez prowizji biura!  200.000zł 
504-313-087 

BIAŁYSTOK, kupie mieszkanie 3-4 
pokojowe,   parter lub piwerw-
sze piętro lub dom  na osiedlu 
Mickiewicza, lub sąsiednie osie-
dla.  500.000zł 505-103-220 

BIAŁYSTOK, kupię działkę z ROD w 
Białymstoku  wyłącznie na ogro-
dzie Piasta Kołodzieja, Pieczurki lub 
Działka ROD przy ZOO  510-715-661 

BIELSK Podlaski, wezne ziemie w 
dzierzawe wyszki Augustowo  1zł 
517-624-765 

Meble

2 fotele w dobrym stanie. 200zł/ca-
łość 507-975-896 Białystok 

BIAŁY regał pokojowy 200zł 506-
174-064 Białystok 

FOTEL używany, wypoczynkowy, 
stan bdb, tapicerka zielona, środek 
fotela ma motyw kwiatowy w liście 
w kolorze żółtym i zielonym. 100zł 
515-473-777 Białystok 

F O T E L ,  2 s z t ,  d u że,  n o w e. 
5 0 z ł / s z t .  ( 8 5 ) 6 5 3 - 4 7 - 2 0
 Białystok 

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20zł (85)653-47-20
 Białystok 

KOMODA jasna. 200zł 694-175-685 
Białystok 

KOMODA rzeźbiona z lustrem 
50x195cm 450zł 504-418-652 
Białystok 

KOMPLET mebli młodzieżowych, 
szafa, biurko, szafka. 650zł 512-
651-929 Białystok 

KUPIE szafę ubraniowa pojedyń-
czą bez półek.  1zł 507-624-393 
Białystok 

REGAŁ dębowy z witryną. 1.500zł 
798-709-680 Białystok 

REGAŁ dębowy, komoda. 1.500zł 
729-971-047 Białystok 

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-
135 Białystok 

REGAŁ metalowy ocynkowany 
180x80x40 do złożenia. 65zł/szt. 
791-897-978 Białystok 

REGAŁ stan bardzo dobry wysokość 
1m 81 szerokość 50cm głębokość 
29 cm. 120zł 575-176-626 Białystok 

SOFA brązowa skórzana obudo-
wa dębowe, do drobnej naprawy  
200zł 694-175-685 Białystok 

SOFA rozkładana stan idealny ku-
piona w Vega meble 500zł/szt. 694-
175-685 Białystok 

SOFA żółta skórzana + fotel nie roz-
kładana stan db. 250zł/całość 694-
175-685 Białystok 

STOLIK okolicznościowy 2szt, ława, 
3 szufl ady, kolor dąb. 40zł 531-540-
521 Białystok 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60zł 794-729-290 Białystok 

STÓŁ drewniany, nowy, okrągły, 
średnica 1m i 4 krzesła, obicie kasz-
tanowe, okrągłe.  1.200zł 664-619-
039 Białystok 

STÓŁ rozsuwany w kolorze dąb so-
noma dł 1m40 na 70 wys.75 cm 
dł po rozłożeniu 1 m 80cm nogi 
drewniane dokręcane możliwość 
transportu 325zł/szt. 575-176-626 
Białystok 

SZAFA 3 drzwiowa, jasna sosna. 
300zł 694-175-685 Białystok 

SZAFA duża w kolorze dąb sono-
ma, w bdb stanie, pakowana trzy-
drzwiowa z pawlaczem(gratis) w 
sklepie sama szafa kosztuje pra-
wie 600zł 420zł/szt. 575-176-626 
Białystok 

SZAFA słupek z pawlaczem(nad-
stawka gra  s)z płyty laminat dąb 
sonoma wys.2m55cm szer 51cm 
głeb 51cm w środku ma kilka półek, 
stan dobry, możliwość transpor-
tu za  300zł/całość 575-176-626 
Białystok 

SZAFA, komoda, stolik, bardzo 
ciemny brąz. 550zł/całość 531-540-
521 Białystok 

SZAFKA pod telewizor duża i po-
jemna w kolorze dąb sonoma z szu-
fl adą szerokość 89, 5 cm wysokość 
82 cm głębokość 29cm możliwość 
transportu za doplata  165zł/szt. 
575-176-626 Białystok 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, 
dowóz gra  s. 200zł 694-175-685 
Białystok 

SZAFKA w kolorze dąb sonoma pły-
ta laminat z czterema głębokimi 
i pojemnymi szufl dami wysokość 
82 cm szerokość 50cm głeb.29 cm 
możliwość transportu za dopłatą  
135zł/szt. 575-176-626 Białystok 

UŻYWANE meble kuchenne + ku-
chenka gazowa używana. 100zł/
całość 695-931-580 Białystok 

WERSALKA nowa  1.000zł 729-971-
047 Białystok 
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Nowoczesna i elegancka Nowoczesna i elegancka 
architekturaarchitektura
Kolejna inwestycja fi rmy Jaz-Bud to świetnie 

zlokalizowany kameralny nowy projekt mieszkaniowy. 
Nowoczesna i elegancka forma architektoniczna 

budynków będzie doskonale współgrać z najbliższym 
otoczeniem. W budynkach znajdują się mieszkania 
dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe.

Dojlidy Fabryczne – to tutaj powstaje unikalny projekt re-
alizowany przez fi rmę Jaz-Bud, która ma na swoim koncie wiele 
udanych inwestycji w Białymstoku i nie tylko. Firma realizuje 
budowy również na terenie Warszawy.

Osiedle Novowarszawska to miejsce z jednej strony położone 
nieopodal ścisłego centrum, z drugiej będzie to oaza spokoju 
otoczona zielenią. Tu znajdą dla siebie miejsce rodziny z dziećmi, 
osoby starsze i single. To miejsce jest doskonale skomunikowane 
z centrum miasta. Nieopodal są sklepy i galerie handlowe. Stąd 
również jest blisko do atrakcyjnego zalewu w Dojlidach, gdzie 
można aktywnie wypoczywać przez cały rok.

W nowej inwestycji metraż mieszkań wynosi od 33,03m2 
do 64,28m2. Miejsca parkingowe pod budynkiem w cenie już 
od 22 tysięcy złotych (w zależności od powierzchni). Komórki 
lokatorskie w cenie już od 2tysięcy złotych (w zależności 
od powierzchni)

TERMINY ODBIORU MIESZKAŃ

  Etap I (budynek Nr 1) – planowane zakończenie inwesty-
cji do 31 grudnia 2020 roku

  Etap II (budynek Nr 4) – planowane zakończenie inwe-
stycji do 30 czerwca 2021 roku
  Etap III (budynek Nr 2) – planowane zakończenie inwe-
stycji do 31 grudnia 2021 roku
  Etap IV (budynek Nr 3) – planowane zakończenie inwe-
stycji do 30 czerwca 2022 roku

KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE PRZY UDZIALE FIRMY JAZ–BUD.

Kupując mieszkanie w fi rmie JAZ–BUD klienci mogą liczyć 
na bezpłatną pomoc doświadczonego eksperta finansowego, 
który ułatwi wybór najkorzystniejszej, najlepszej oferty kredytu 
hipotecznego dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Ekspert 
fi nansowy bezpłatnie prowadzi klienta zainteresowanego zaku-
pem mieszkania przez wszystkie etapy kredytu mieszkaniowego, 
pokazując oferty z pośród wszystkich dostępnych na rynku 
banków.

FIRMA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

JAZ–BUD jest jedną z najprężniej działających fi rm bu-
dowlanych na Podlasiu, a swoim zasięgiem obejmuje również 
województwo mazowieckie. Realizuje kompleksowo obiekty 
budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty 
przemysłowe i inżynieryjne.

JAZ–BUD prowadzi głównie działalność developer-
ską, polegającą na budowie na gruntach własnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi 
i podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Realizuje 

również budynki mieszkalne wielorodzinne dla Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Białymstoku i Warszawie.

Głównym celem Spółki jest realizacja obiektów budowlanych 
spełniających wymagania stawiane przez Klienta pod względem 
jakości i terminowości wykonania. Firma osiąga to dzięki profe-
sjonalizmowi, pasji budowania i wysokiej efektywności działania, 
a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami. 
Przez 20 lat działalności fi rma zdobyła uznanie zarówno klientów 
instytucjonalnych jak i indywidualnych.

Wysoki standard wykończenia, nowoczesne technologie i wy-
sokiej jakości materiały – tak w skrócie scharakteryzować można 
inwestycje mieszkaniowe fi rmy. To projekty skrojone na miarę 
potrzeb ludzi szukających wyjątkowych mieszkań w atrakcyjnych 
lokalizacjach.

Priorytetem działalności deweloperskiej fi rmy Jaz-Bud jest 
sprostanie indywidualnym wymaganiom każdego klienta. Stąd 
też każdy z kupujących, ma możliwość zaaranżowania wnętrza 
mieszkania tak, aby spełniało nawet najbardziej rygorystyczne 
wymagania jakościowe, estetyczne i funkcjonalne.

W trakcie istnienia fi rmy nastąpił ogromny rozwój Spółki. 
W początkowym okresie działalności fi rma zatrudniała kilkunastu 
pracowników – dzisiaj ponad 100 osób. Oprócz zwiększenia liczby 
i wielkości realizowanych inwestycji poszerzono także profi le dzia-
łalności otwierając min. Centrum Handlowe – Galerię Antoniuk.

JAZ–BUD przez cały okres działalności otrzymuje w nagrody 
i wyróżnienia w różnych konkursach min. „Bezpieczna Budowa”, 
„Budowa Roku” czy „Zasłużony dla budownictwa”.

JAZ–BUD wspomaga działalność charytatywną szeregu 
Fundacji i Stowarzyszeń. Sponsoruje również szereg imprez 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

JAZ–BUD
ul. Świętokrzyska 3
15 – 843 Białystok

e-mail: biuro@jaz-bud.pl
www: jaz-bud.pl



WERSALKA używana, jak nowa. 
1.000zł 601-323-135 Białystok 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 
2m po rozłożeniu, pojemnik na po-
ściel. 800zł 601-336-103 Białystok 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak 
nowa, dowóz gra  s. 100zł 694-175-
685 Białystok 

W YPRZEDAŻ garażowa mebli, 
miedzy innymi: meble, szafy, wer-
salki, lodówki, stoły, stoliki, sza  i 
RTV, sprzęt RTV, itp, dowóz gra  s, 
oglądanie osobiste. 534-174-908 
Białystok 

SPRZEDAM nową szafę narożną 
wysokośc 2m, gł. 1m.  600zł 664-
619-039 Białystok 

Wyposażenie wnętrz

BOJLER gazowy 200zł 508-073-762 
Białystok 

BUTLA gazowa 3kg 40zł 796-335-
325 Białystok 

DRABINA 3x7 240zł 794-290-227 
Białystok 

DRZWI balkonowe PCV uzywane 
290zł 794-290-227 Białystok 

DRZWI metalowe pełne 660zł 794-
290-227 Białystok 

DRZWI metalowe polskie  970zł 
508-073-762 Białystok 

DRZWI metalowe przeszklone 350zł 
531-865-030 Białystok 

DRZWI z futryna płytowe 220zł 
796-335-325 Białystok 

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

GRZEJNIK nowy c22 60x60 150zł 
531-865-030 Białystok 

GRZEJNIK panelowy 130zł 796-335-
325 Białystok 

GRZEJNIK v33 240zł 531-865-030 
Białystok 

GRZEJNIK łazienkowy 120zł 604-
922-094 Białystok 

GRZEJNIKI nowe 60x60 140zł 508-
073-762 Białystok 

KINKIET lampka na ścianę zielona 
biedronka do pokoju dziecięcego. 
20zł 500-400-421 Białystok 

MATERAC gryko med 185 90 uży-
wany 5 miesięcy. 100zł 723-506-
231 Białystok 

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

OKNO 56x54 190zł 508-073-762 
Białystok 

OKNO 86x54 220zł 794-290-227 
Białystok 

OKNO 86x83 260zł 796-335-325 
Białystok 

OKNO PCV246x140 480zł 796-335-
325 Białystok 

PARAPETY 30x153 120zł 796-335-
325 Białystok 

ROLETY antywłamaniowe 180zł 
531-865-030 Białystok 

SEDES kompakt nowy 260zł 604-
922-094 Białystok 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, 
wzory dziecięce, szer. 4m. 50zł/mb 
601-323-135 Białystok 

ZAGŁÓWEK duży nowy bardzo 
miękki w kolorze białym super 
stanie zero przetarć na całej dłu-
gości po prostu nówka o wymia-
rach dł.1m6cm.x szerokość 31 cm 
cena tylko 91zł/szt. 575-176-626 
Białystok 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory 
i kolory. 50zł/całość 794-729-290 
Białystok 

BOJLER elektryczny 250zł 531-865-
030 Białystok 

CHODNIK, stan db, dł. 4m, szer. 
90cm  20zł 504-352-084 Białystok 

NOWY, nie używany dywan z do-
mieszką wełny, rozmiar 2 x 3.    
350zł/szt. 857-431-542 Białystok 

UMYWALKI porcelanowe mało uzy-
wane rózne rozmiary 3szt. cena 
od 50zł do 80zł  50zł 508-461-400 
Białystok 

ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ra-
mienny, brązowym. 70zł 794-729-
290 Białystok 

BALE z rozbiórki 220x250x3200, 
6m³ +kamień duży ciosany z funda-
mentów. 600zł/m³ 603-078-081 Ełk 

BALIKI jesionowe, nadają się na 
zrobienie schodów, jasne, wyse-
zonowane, dł.1.2, szer. 20 cm, gr.  
2.300zł 668-704-877 Białystok 

BALUSTRADY balkonowe, ładny 
wzór, ze szkłem, mb. 170zł/mb 668-
178-073 Łomża 

BRAMA garażowa, stalowa, ociepla-
na, podnoszona bez napędu, szer. 
230, wys. 190.  200zł 785-196-329 
Białystok 

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok 

BŁOCZEK silikatowy 12x24x59.  4zł/
szt. 731-523-422 Białystok 

CEGŁA pełna.  1zł/szt. 731-523-422 
Białystok 

CEGŁA z rozbiórki. 508-978-927 
Białystok 

 » CENTRUM FOLII BUDOWLA
NYCH I GEOSYNTETYKÓW 
GEOWŁÓKNINY, MEMBRA

NY , NAJLEPSZE CENY W 
PÓŁ WSCH POLSCE, PEŁNY 
ASORTYMENT ZADZWOŃ DO
RADZIMY (85)653-92-34
 Białystok 

DACHÓWKA, cegła po Niemiecka, 
czerwona, gm. Prostki. 1zł/szt. 733-
843-716 Ełk 

DESKI brzoza, olcha, 1.5 cala, ok. 
9m³, 350zł m³.  350zł 668-548-356 
Białystok 

DESKI sosnowe, wysezonowane, 
długość 6.70, szerokość 25 cm, gru-
bość 32mm, 5 sztuk.  600zł/całość 
668-704-877 Białystok 

DO sprzedania zestaw grzejników.  
3 Grzejniki z podłączniem dol-
nym. Wymiary: 1. 90X90x15 cm 
2. 90x45x15 cm Łazienkowy 3, 
55x120x15 Grzejniki były zamon-
twane przez dewelopera. Stan 
bardzo dobry.  400zł 508-156-324 
Wysokie Mazowieckie 

DOM do rozbiórki z czerwonej peł-
nej cegły w Białymstoku. 20.000zł 
884-691-250 Białystok 

DOM drewniany typu dworek, do 
przeniesienia. 50.000zł 602-717-
353 Białystok 

DRABINA aluminiowa 3, 60m.  
150zł 664-619-039 Białystok 

DREWNO konstrukcyjne. 600zł/m³ 
508-978-927 Białystok 

DREWNO z rozbiórki budynku go-
spodarczego, doskonałe do budo-
wy altanki lub innego budynku. 
4.000zł 883-688-022 Białystok 

DRZWI 84, nowe pełne. 100zł 884-
691-250 Białystok 

DRZWI 90, nowe 2szt. pełne. 150zł/
szt. 884-691-250 Białystok 

DRZWI PCV używane. 640zł 796-
335-325 Białystok 

DRZWI balkonowe 2-skrz 118x230  
490zł 531-865-030 Białystok 

DRZWI balkonowe nowe.  530zł 
794-290-227 Białystok 

 » DRZWI DREWNIANE LEWE 85. 

(85)653-47-20
 Białystok 

DRZWI garażowe podnoszone, 
duże, z drzwiami przejściowymi.  
2.500zł 507-627-924 Białystok 

 » DRZWI INWENTARSKIE PRZE
SUWNE, 1SZT 233X240CM, 
Z SZYNĄ JEZDNĄ, WYKONA
NE Z PŁYTY WARSTWOWEJ 
GR. 75MM, KOMPLETNE. 
500zł 502-782-785 Białystok 

DRZWI otwierane metalowe, z fu-
tryną. 800zł 507-627-924 Białystok 

DRZWI wejściowe z szybą 90, nowe. 
700zł 884-691-250 Białystok 

DRZWICZKI do pieca fi zyka. 25zł 
508-461-400 Białystok 

DRZWICZKI do pieca, fi zyka, różne 
rodzaje i blaty do pieca. 35zł/szt. 
508-789-456 Białystok 

ELEMENTY konstrukcyjne wiaty, 
w ocynku  5.500zł 504-062-500 
Sokółka 

FOLIA kubełkowa 75x2.  150zł 796-
335-325 Białystok 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 35
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Puszcza, Puszcza, 
Święta Woda Święta Woda 
i rekreacjai rekreacja
Domy Podlasia – to nowa inwestycja w podbiałostockim 

Wasilkowie. Obecnie trwa budowa kompleksu 
czterech budynków wolnostojących. Osiedle 

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

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

IDEALNA LOKALIZACJA

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

Jest też dobra wiadomość dla niezmotoryzowanych miesz-
kańców nowego osiedla. Przystanek autobusu miejskiego nr 

102, który dojeżdża do samego centrum Białegostoku znajduje 
się w odległości 300m.

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

SZKOŁA, PRZEDSZKOLE I KOŚCIÓŁ

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

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

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

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

MIEJSCE DLA AKTYWNYCH

Domy Podlasia to oferta skierowana również do tych, którzy 
lubią aktywnie spędzać wolny czas. Położenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasów daje możliwość leśnych spacerów i wycieczek 
rowerowych po okolicy. Warto wybrać się trasą wiodącą przez: 
Rybniki, Katrynka, Burczak, Święta Woda, Supraśl, Białystok. 
Właśnie zakończyła się budowa ścieżki rowerowej z Wasilkowa 
do Białegostoku, co na pewno ucieszty miłośników dwóch kółek.

W sezonie letnim warto skorzystać z plaży w Wasilkowie, 
gdzie od dwóch lat można przepłynąć się na nartach wodnych 
za pomocą specjalnego wyciągu. Po drugiej stronie ulicy jest 
nowowybudowany skwer, plac zabawa a nieco dalej siłownia.

Ci, którzy pragną wyciszenia i skupienia na pewno odnajdą 
je na wzgórzach sanktuarium w Świętej Wodzie. To miejsce ma-
giczne, pełene uroku, ale też jest tam możliwość zorganizowania 
rodzinnego pikniku, ogniska. Najmłodszych z pewnością ucieszy 
ogromny plac zabaw, a trochę starszych siłownia i boisko.

NP

Wasilków to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Kąpielisko w Wasilkowie w sezonie letnim cieszy się dużą popularnością Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie



GLAZURA nowa 15x15, 30m². 15zł/
m² 508-654-114 Białystok 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 
340zł 510-498-527 Białystok 

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

GRZEJNIKI Faviera. 4zł/kg. 604-
446-234 Białystok 

GRZEJNIKI aluminiowe, 2szt, uży-
wane. 100zł/całość 784-081-904 
Białystok 

GRZEJNIKI centralnego ogrzewania. 
65zł/szt. 668-178-073 Łomża 

GRZEJNIKI żeliwne 12szt. 10zł/szt. 
508-654-114 Białystok 

GWOŹDZIE czarne dł. 50mm 14kg. 
4zł/kg. 508-461-400 Białystok 

KAFLE + bandy i drzwiczki żeliwne 
masywne. 2.000zł 570-954-071 
Mońki 

K AFLE białe 2zł 531-865-030 
Białystok 

KAFLE z rozbiórki. 5zł/szt. 884-691-
250 Białystok 

KANTÓWKA 10x10, i 14x14, orza 
deska calówka, cena od 500zł do 
700zł. 601-320-381 Białystok 

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34
 Białystok 

KOŁKI sosnowe, na ogrodzenie, dł. 
1.5m. 2zł/szt. 600-768-549 Bielsk 
Podlaski 

KRĄG 100x60. 100zł 511-093-117 
Białystok 

KUPIĘ drut 12, pustak biały    1zł 
609-320-169 Zambrów 

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką 
elektryczną lub grzałkę do grzejnika 
łazienkowego.  10zł 507-627-924 
Białystok 

LINA stalowa 40m śr. 20mm. 7zł mb.  
7zł 609-499-004 Pisz 

LIPA do ścięcia. 1.500zł 516-923-
015 Mońki 

 » OBEJMY MONTAŻOWE RUR 
FI DO 2 CALI  OK 80SZT  

OBEJMA POJEDYNCZA 5ZŁ, 
OBEJMA KRZYŻOWA 12ZŁ. 
502-782-785 Białystok 

OGRODZENIA, balustrady, bramy, 
automatyka, siatka ogrodzeniowa, 
panele ogrodzeniowe itp. 660-918-
263 Bielsk Podlaski 

OKNA PCV fi x  130zł 508-073-762 
Białystok 

OKNA dachowe velux 78x140 i 
78x118 roto  280zł 796-335-325 
Białystok 

OKNA inwentarskie.  120zł 794-290-
227 Białystok 

OKNA plas  kowe 143x146cm, 5szt, 
2 skrzydłowe. 200zł 788-882-649 
Białystok 

OKNA z futrynami.  130zł 508-073-
762 Białystok 

OKNO 116x143  430zł 508-073-762 
Białystok 

OKNO 146x144.  590zł 794-290-
227 Białystok 

OKNO 56x114.  270zł 531-865-030 
Białystok 

OKNO 86x114.  360zł 604-922-094 
Białystok 

OKNO 86x144  410zł 796-335-325 
Białystok 

OKNO PCV 147x114  420zł 794-290-
227 Białystok 

OKNO drewniane trzy szybowe, 
nowe 118x144x 3szt 400zł/szt. 
884-691-250 Białystok 

PILŚNIA, dł. 2.8, szer. 1.05, gr. 
20mm, 6 sztuk.  350zł 668-704-
877 Białystok 

R U R K I  d ł .  1 . 5 m .  1 0 z ł /
s z t .  ( 8 5 ) 6 6 1 - 6 8 - 1 4
 Białystok 

RURY czarne, fi 32mm, dł. 6m, 3 
sztuki.  300zł 668-704-877 Białystok 

RURY stalowe 80, 100, 130, ok. 1t, 
Orzysz.  1zł/kg. 609-499-004 Pisz 

RUSZT żeliwny 33x80.  120zł 508-
073-762 Białystok 

STAL budowlana: pręty żebrowane, 
kątowniki, dwuteowniki, rury. 2zł/
kg. 508-978-927 Białystok 

STEMPLE budowlane 3m, nie uży-
wane. 4zł/szt. 600-768-549 Bielsk 
Podlaski 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, 
zdrowe drewno, pomoc w rozbiór-
ce. 6.000zł 694-175-685 Białystok 

SZKŁO 120cm na 60cm, klejone.  
30zł 696-564-454 Białystok 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-
922-569 Białystok 

TAPETA papierowa różne wzory i 
kolory, po 4, 5 rolek. 5zł 794-729-
290 Białystok 

TAPETY we wzory, różne ilości. 5zł/
szt. 794-729-290 Białystok 

TRALKI balkonowe, dębowe, 25 
sztuk.  20zł/szt. 668-704-877 
Białystok 

WANNA żeliwna 1.5m. 300zł 511-
093-117 Białystok 

ZLEW 2-komorowy granitowy 
50x78, 5 z baterią, używany. 100zł 
784-081-904 Białystok 

ZLEW granitowy dł. 43cm, szer. 
77cm, beżowy, 1 komorowy z ocie-
kaczem +bateria, stan bdb. 200zł 
609-805-530 Białystok 

 » ZLEWOZMYWAK NOWY, BIA

ŁY, 2 KOMOROWY. (85)653-
47-20
 Białystok 

BLOCZEK Lewkowo.  6zł/szt. 731-
523-422 Białystok 

BLOCZEK silikatowy 25x22x22, 
nowe.  3zł/szt. 731-523-422 
Białystok 

CEGŁA klingier, 50szt.  1zł/szt. 731-
523-422 Białystok 

CEGŁA z rozbiórki pełna, 1700szt.  
515-907-859 Knyszyn 

LAKIER chemoutwardzalny 15 li-
trów.  180zł 504-352-084 Białystok 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy.  1zł 
660-918-263 Białystok 

SŁUPKI betonowe 10m, 3szt.  120zł/
szt. 515-907-859 Knyszyn 

SŁUPKI dębowe, przecierane, oko-
rowane, 50szt.  12zł/szt. 513-553-
886 Bielsk Podlaski 
ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100zł/szt. 
607-940-357 Łomża 
ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 
60cm, 18W, energooszczędne, 
oryginalnie pakowane, 8szt. 8zł/
szt. 797-542-353 Białystok 

AGD

. 190zł 604-922-094 Białystok 
BOJLER elektryczny 50 litrów, 
moc 2.5KW.  200zł 503-757-224 
Białystok 

GARNKI z grubym dnem, 19-czę-
ści nowe. 1.500zł 509-854-039 
Białystok 

KUCHENKA 4-palnikowa z piekar-
nikiem elektryczna. 400zł 507-627-
924 Białystok 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa 
Amica z piekarnikiem. 400zł 507-
627-924 Białystok 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
piekarnik na gaz. 250zł 663-937-
643 Białystok 

KUCHENKA gazowa 4-palnikowa z 
piekarnikiem. 180zł 790-706-581 
Białystok 

KUCHENKA gazowo-elektryczna  
320zł 604-922-094 Białystok 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350zł 531-540-521 
Białystok 

KUCHENKA mikrofalowa biała. 70zł 
609-805-530 Białystok 

KUCHNIA gazowa Mastercook z 
termoobiegiem, stan bdb. 500zł 
609-805-530 Białystok 

L O D Ó W K A  d u ż a ,  n o w a . 
3 0 0 z ł  ( 8 5 ) 6 5 3 - 4 7 - 2 0
 Białystok 

LODÓWKI do przewozu żywności 
styropianowe rożne wymiary od 
30zł 729-966-462 Białystok 

LODÓWKO  zamrażarka. 350zł 508-
978-927 Białystok 

MAGIEL elektryczny, używany, 
szer. 56 cm. 80zł (85)650-15-59
 Białystok 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan 
bdb. 70zł 507-975-896 Białystok 

ODKURZACZ piorący perfekt HD. 
1.000zł 509-854-039 Białystok 

PRALKA automat wiatka, stan db. 
290zł 791-897-978 Białystok 

PRALKA automatyczna. 550zł 508-
978-927 Białystok 

 » PRALKA MAŁA, TELEWIZOR 
SAMSUNG, LODÓWKA DUŻA, 
BAGAŻNIK NA SAMOCHÓD, 
BIURKO DREWNIANE NOWE  
WYPRZEDAŻ. (85)653-47-20
 Białystok 

PRALKA wirnikowa  150zł 604-922-
094 Białystok 

 » PRALKA. (85)653-47-20
 Białystok 

PŁYTA indukcyjna AEG Elektrolux. 
630zł 504-453-741 Augustów 

PŁYTA indukcyjna Miele. 900zł 504-
453-741 Augustów 

PŁYTA kuchenna do zabudowy, stan 
bdb, mało używana. 1.000zł 504-
453-741 Augustów 

SPRZEDAM blender elektrycz-
ny 240 V Bezpieczny przełącznik 
Praktyczny wieszak Trwałe ostrze 
Instrukcja w j.polskim Sprzęt 
NOWY w oryginalnym opakowa-
niu.Sprzedaje, gdyż jest mi niepo-
trzebny-nietrafi ony p 45zł 663-206-
992 Białystok 

S P R Z E DA M robot kuchenny 
ZELMER z misą obrotową. Sprzęt 
jak NOWY(kilka razy użyty) w ory-
ginalnym opakowaniu. 120zł 663-
206-992 Białystok 

STYROPIANOWE lodówki rożne 
wielkości, cena od 40zł 729-971-
047 Białystok 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 
100zł 692-922-569 Białystok 

SZYBKOWAR polski, nowy  60zł 
794-729-290 Białystok 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na 
części. 150zł 729-971-047 Białystok 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na 
części. 200zł 729-966-462 Białystok 

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na 
części. 200zł 601-336-103 Białystok 

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na 
części. 200zł 601-323-135 Białystok 

Opał

ARTYKUŁY malarskie, płótno, pędz-
le, sztalugi, palety, 20-50zł. 692-
922-569 Białystok 

BECZKI, kanistry, 20szt. 40zł/szt. 
508-654-114 Białystok 

BRYKIET dębowy workowany. 
770zł/t 515-076-758 Białystok 

BRYKIET dębowy, opakowanie 
8zł (10kg)-800zł(t). 600-900-969 
Białystok 

BRZOZA 40szt, 100m².  100zł 857-
166-107 Mońki 

DOMEK drewniany gospodarczy 
8.2x4m. 1.800zł 785-339-485 
Białystok 

DREWNO opałowe brzoza suche. 
200zł 507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe brzoza, czerem-
cha, w metrach. 100zł 600-768-549 
Bielsk Podlaski 

DREWNO opałowe mieszane suche. 
150zł 507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe, pocięte i suche. 
150zł 510-640-625 Suwałki 

DREWNO opałowe, rąbane, sosna 
brzoza 8m³. 90zł/m³ 729-372-350 
Białystok 

DREWNO opałowe, sosna, w me-
trach. 75zł/mp 600-768-549 Bielsk 
Podlaski 

DREWNO opałowe, zrzyny opoły, 
20mp, B-stok dowóz. 75zł/mp 515-
076-758 Białystok 

DRZEWO rąbane, suche. 100zł 666-
892-968 Mońki 

DRZEWO rąbane.  150zł 508-995-
628 Mońki 

DUŻE Ule dębowe 4szt. rok produk-
cji 1926. 250zł/szt. 785-339-485 
Bielsk Podlaski 

G L O B U S . 60z ł  692-922-569 
Białystok 

H A M A K . 120z ł  692-922-569 
Białystok 

JESION do kominka, 2 letni, gru-
bo rąbany. 200zł/m³ 508-654-114 
Białystok 

KIELNIE murarskie, 2 sztuki 10 zł za 
sztukę i poziomice murarską 20 zł 
692-922-569 Białystok 

KOCIOŁEK trójnóg na ognisko.  60zł 
692-922-569 Białystok 

KOSZE na ziemniaki lub grzyby. 
40zł/szt. 507-975-896 Białystok 

K O Ż U C H  i  św i t a  n a  k u -
l i g .  3 0 0 z ł  ( 8 5 ) 7 1 2 - 8 1 - 3 2
 Sokółka 

KUPONY na garsonkę i spódnicę 
z dawnego sklepu Merino, weł-
na 100%, 30-80zł. 531-540-521 
Białystok 

LODÓWKI styropianowe do prze-
chowywania żywności, 4szt, poj. 
100l. 150zł/całość 601-323-135 
Białystok 

LODÓWKI styropianowe, termoizo-
lacyjne, różny wymiar, 3szt. 40zł/
szt. 601-336-103 Białystok 

OBRĄCZKA złota. 100zł 692-922-
569 Białystok 

PŁÓTNO gotowe do malowania 
w ramach, 20-50zł. 692-922-569 
Białystok 

SANIE konne 2szt. 1.000zł/szt. 504-
484-402 Mońki 

SEGREGATORY do akt. 10zł/szt. 
692-922-569 Białystok 

SIECZKARNIA jako eksponat do 
ogrodu, stan bdb +młynek bijakowy 
do zboża, stan idealny 1000zł. 200zł 
883-688-022 Białystok 

SKRZYNKI plastikowe na owo-
ce 5szt. 10zł/szt. 729-966-462 
Białystok 

SKRZYNKI plastikowe na owo-
ce, 5szt. 10zł/szt. 601-323-135 
Białystok 

SKÓRY baranie surowe 30szt, gm. 
Prostki. 10zł/szt. 733-843-716 Ełk 

SOSNA tartaczna 100m³ lub cały 
las. 280zł 507-484-241 Białystok 

S P R Z E D A M  f e r mę  d r o b i u . 
5.000.000zł 519-586-622 Sokółka 

STYROPIANOWE lodówki rożne 
rozmiary, cena od 40zł.  609-758-
945 Białystok 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 
100zł 692-922-569 Białystok 

TARCICA dębowa gr. 35mm i 27mm, 
dł. 2.5m. 1.500zł/m³ 516-892-760 
Mońki 

TERMOS samochodowy. 20zł 692-
922-569 Białystok 

WALIZK A na 4 kółkach, wym. 
45x62cm, kolor oliwka. 75zł 797-
862-982 Białystok 

WIADRA, 20 litrowe. 10zł/szt. 884-
691-250 Białystok 

WORKI po jednorazowym użyciu, 
1000szt. 518-237-853 Wysokie 
Mazowieckie 

W YPR ZEDAŻ  rzeczy z powo-
du w yjazdu. (85)653- 47-20
 Białystok 

WÓZEK do przewozu wykładzin. 
150zł 609-758-945 Białystok 

WÓZEK do przewozu wykładzin. 
150zł 729-971-047 Białystok 

ZŁOTY łańcuszek z krzyżykiem 28gr. 
3.950zł 508-978-927 Białystok 

DREWNO opałowe suche.  50zł/mp 
607-540-454 Ełk 

Antyki

ANT YKI, meble dawne, skup, 
sprzedaż, renowacja. 602-717-353 
Białystok 

DRZWI i blaty do pieca, różne. 50zł/
szt. 508-789-456 Białystok 

KOŁOWROTEK drewniany 200zł 
694-175-685 Białystok 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 60zł 
508-789-456 Białystok 

KUFER duży drewniany. 150zł/szt. 
694-175-685 Białystok 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gra  s, 
stan idealny, sprawna, do dowod-
nej aranżacji. 600zł 694-175-685 
Białystok 

OKNA stalowe 10szt, cena od 100zł 
do 150, okna ok 100 letnie.  100zł 
609-499-004 Pisz 

SIECZK ARNIA metalowa ręcz-
na (1958)r. 150zł 508-461-400 
Białystok 

STARY Kufer.  150zł 668-704-877 
Białystok 

SZAFA 100-letnia. 1.900zł 668-178-
073 Wysokie Mazowieckie 
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WSPÓLCZESNE Antyki, Kanapa, stół 
2-fotelo krzesła  3.000zł 507-624-
393 Białystok 

Ogród

 » CENTRUM FOLII TUNELOWE, 
BASENOWE, MATY SZKÓŁ
KARSKIE, AGROWŁÓKNINY, 

CENTRUM OGRODNICZE, 
CENY HURTOWE, ZADZWOŃ, 
DORADZIMY (85)653-92-34
 Białystok 

CHOINKI powyżej 3m, 300szt. 
120zł/szt. 511-167-728 Hajnówka 

DATURA biała.  15zł/szt. 696-564-
454 Białystok 

 » DRZEWKA OWOCOWE 10SZT: 
JABŁONKI, ŚLIWKI. (85)653-
47-20
 Białystok 

F L A N C E truskawki odmiana 
Hanoi, min. 3000szt, dzwonić 
od godz. 19:00. (85)712-55-67
 Sokółka 

G R Z E J N I K  o l e j o -
w y.  10 0 z ł  ( 8 5) 6 6 1- 6 8 -1 4
 Bielsk Podlaski 

HUŚTAWKA ogrodowa metalowa, 
dla dzieci, możliwość dowozu. 500zł 
507-627-924 Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa, metalowa, 
dla dzieci, możliwośc dowozu i za-
montowania. 500zł 507-627-924 
Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł 507-
627-924 Białystok 

KAMERY, zestaw do monitoringu z 
nagrywarką. 507-627-924 Białystok 

KOSIARKI i piły ogrodowe, akce-
soria ogrodowe. Sprzedaż- serwis, 
Białystok ul. Boh. Monte Cassino 
6 lok 4 (naprzeciw głównego wej-
ścia na dworzec PKS. 690-330-550 
Białystok 

KUPIĘ daturę czerwoną i niebieską.  
1zł 696-564-454 Białystok 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924 
Białystok 

K W I A T K I .  ( 8 5 ) 6 5 3 - 4 7 - 2 0
 Białystok 

KWIATY doniczkowe, różne ga-
tunki, 6-30 z ł. (85)653-47-20
 Białystok 

KWIATY doniczkowe, różne od-
miany, od 5zł. (85)653-47-20
 Białystok 

K W I A T Y  o g r o d o w e  i  d o -
n i c z k o w e .  ( 8 5 ) 6 5 3 - 4 7 - 2 0
 Białystok 

ORZECHY włoskie, odmiana kró-
lewska, 20kg. 4zł/kg. (85)653-47-20
 Białystok 

P A P R O C I E  d u że ,  o g r o d o -
we. 10z ł/szt.  (85)653-47-20
 Białystok 

 » PIĘKNE PAPROCIE. 10zł 
(85)653-47-20
 Białystok 

SPRZEDAM łąkę powierzchnia dział-
ki 20 arów cena 5tys.położona w 
gminie Trzcianne województwo 
podlaskie 5zł/całość 797-170-208 
Mońki 

STUDNIA ogrodowa, ozdobna, 
duża. 350zł 663-937-643 Białystok 

Remontowo-budowlane

ADAPTACJE poddaszy, komplekso-
we prace wykończeniowe, glazura, 
terakota, szalówka, docieplenia, 
rabaty na materiały, gwarancja ja-
kości. 511-718-942 Białystok 

AGREGATEM, posadzki agregatem. 
506-210-160 Białystok 

DACHY z wióra, krycie dachów, 
sprzedaż wióra do samodzielnego 
montażu. 663-201-446 Białystok 

DOCIEPLANIE kominów wełną mi-
neralną, całość komina, wykończe-
nie blachą, montaż płotków śniego-
wych i zapór śniegowych z blachy. 
797-513-715 Białystok 

DOCIEPLANIE poddaszy, płyty g-k, 
glazura, terakota - remonty 1zł/kg. 
502-741-315 Białystok 

DOCIEPLENIA poddaszy suche tyn-
ki szpachlowanie prace glazurnicze.
gres podłogi.inne wolne terminy. 
509-517-923 Białystok 

DOCIEPLENIA, elewacje i poddasza, 
tynki maszynowe, szpachlowanie, 
malowanie. 669-331-642 Białystok 

INSTALACJE elektryczne, podłą-
czanie sprzętu AGD z podbiciem 
gwarancji.  1.234zł/całość 695-021-
980 Białystok 

JESZCZE w tym roku jak pogoda 
pozwoli, przyjmiemy zlecenie na 
wykonanie docieplenia elewacji, 
na styropianie lub wełnie, możemy 
wykonać docieplenie bez tynku.    
509-517-923 Białystok 

KOMINKI, montaż, zabudowa 511-
718-942 Białystok 

KOMPLEKSOWE wykonanie łazie-
nek. Biały montaż.Robert 40zł/m² 
500-159-873 Białystok 

KOWAL wykona ogrodzenie, balu-
stradę, meble z kutego żelaza 501-
545-296 Białystok 

KRYCIE dachów dachówką cera-
miczną. 608-747-358 Zambrów 

MSG Granit oferuje wyroby z mar-
murów, granitów. Blaty kuchenne, 
łazienkowe, parapety, obudowy ko-
minków, grillów, schody, posadzki, 
tarasy, elewacje, solidnie. 500-100-
289 Białystok 

MSG Granit oferuje: schody, po-
sadzki, tarasy, obudowy kominków, 
grillów, parapety zewnętrzne i we-
wnętrzne, brodziki prysznicowe, 
wysoka jakość, niskie ceny. 500-
100-289 Białystok 

 » MEBLE NA ZAMÓWIENIE: KU
CHENNE, POKOJOWE, BIURO
WE, SOLIDNIE. WEJDŹ NA NA
SZĄ STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ 
Z OFERTĄ WWW.GREGORME
BLE.PL. 503-166-153 Białystok 

MODERNIZACJA okien, remonty 
mieszkań, kompleksowo, solidnie. 
791-128-934 Białystok 

NAPRAWY rynien plastikowych, 
ocynkowanych, obróbek dachów, 
kominów. 797-513-715 Białystok 

OPRÓŻNIANIE mieszkań i domów 
piwnic, garaży. Oferujemy szybką 
pomoc. Potrzebujesz szybko wyczy-
ścić mieszkanie ze zbędnych rzeczy 
-zadzwoń 696-774-177 Białystok 

PIECE kafl owe, kominki z wkladem, 
grilo-wedzarnie - nowe stawiam. 
Naprawiam, remontuje stare pie-
ce kafl owe 575-821-537 Białystok 

 » PRZERÓBKI KRAWIEC
KIE, POSIADAM OVER
LOCK, WASILKÓW. 500-
123-109 Białystok 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. 
gospodarczych, wywóz złomu i gru-
zu. 788-882-649 Białystok 

SERWIS okienny. Naprawa okien, 
Regulacja, Wymiana uszczelek, 
Wymiana klamek. 504-205-489 
50zł 504-205-489 Łomża 

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
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NO WYKOŃCZENIOWE. 
796-058-865 Białystok 

STOLARSTWO artystyczne, meble 
do przedpokoju, renowacja, rzeźba, 
inkrustacja. 504-418-652 Białystok 

STOLARZ TECHNIK meblowy, usłu-
gi meblarskie, szafy, kuchnie, bo-
azeria panelowa, pawlacze, kon-
kurencyjne ceny 603-411-866 
Białystok 

SZPACHLOWANIE, malowanie, pa-
nele, docieplenie, całkowite wykoń-
czenie wnętrz, elektryka, w rozsąd-
nej cenie, solidnie. 577-407-840 
Białystok 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tyn-
ki ozdobne. 511-718-942 Białystok 

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, 
parapety, montaż drzwi. 512-723-
562 Białystok 

 TYNKI agregatem  506-210-160 
Białystok 

TYNKI agregatem. 507-489-436 
Białystok 

USŁUGI remontowo budowlane, 
stany surowe więźby dachowe wy-
konczenia wnetrz.    518-082-615 
Białystok 

USŁUGI transportowe na terenie 
Wysokie Mazowieckie samocho-
dem Renault Master, rzeczy bu-
dowlanych, zwierząt. 727-664-308 
Wysokie Mazowieckie 

WYKONAM balustrady balkono-
we, różne wzory, kute. 790-296-
668 Giżycko 

WYKONAM samodzielnie balustra-
dy, ogrodzenia, usługi ślusarskie.  
608-423-229 Zambrów 

WYKOŃCZENIA wnętrz, szpachlo-
wanie, malowanie. 665-111-102 
Białystok 

 POSADZKI agregatem  507-489-436 
Białystok 

Hydrauliczno-elektryczne

E L E K T RY K wykonuje:Instala-
cje elektr yczne, Alarmowe, 
Domofonowe, Bramy wjazdowe, 
kamery IP, Montaz AGD, prokoły, 
odbiory, gwarancje, uprawnienia. 
724-267-386 Białystok 

INSTALACJE elektryczne do 15kV, 
pomiary i instrukcje eksploatacji, 
ważna przynależność do izby in-
żynierów.  602-370-788 Białystok 

MONTAŻ domofonów i wideo-
domofonów serwis. 507-627-924 
Białystok 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana 
grzałek w bojlerach, piece c.o. na 
paliwo stałe, serwis pogwarancyj-
ny, montaż i doradztwo. 507-627-
924 Białystok 

 » POMIARY ELEKTRYCZ
NE, ODBIORCZE, OŚWIE
TLENIA, UPRAWNIENIA 
510-686-001 Białystok 

Transport-przeprowadzki

DROBNE przeprowadzki. 50zł 883-
688-417 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne trans-
port busem dostawczym-1, 5t prze-
prowadzki-drobne wywozimy na 
wysypisko meble agd-rtv elektroni-
ke zelastwa okna drzwi palety deski 
itp 578-549-676 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z tra-
garzami, realizujemy nietypowe 
zlecenia wnoszenie, znoszenie prze-
stawianie np. mebli posiadamy wol-
ne terminy. 730-357-775 Białystok 

PRZEPROWADZKI z ekipą, baga-
żówki, transport busami towarowy-
mi, transport mebli, agd-rtv, sprzęt 
i materiały budowlane, Białystok, 
podlasie, cała Polska 7-dni. 731-
785-420 Białystok 

P R Z E P R O W A D Z K I ,  B - s t o k 
Warszawa, bagażówki, transport 
mebli, ubrania, książki, rzeczy oso-
biste, sprzęt agd-rtv, elektronika, 
sprzęt sportowy i inne. 884-774-
233 Białystok 

PRZEPROWADZKI, bagażówki, kie-
rowca z busem dostawczym typu 
kontener z windą do wynajęcia. 
731-576-519 Białystok 

UTYLIZACJA  wywóz starych mebli, 
sprzętu RTV i AGD, złomu. 50zł 883-
688-417 Białystok 

ZAPEWNIAMY auta na transport, 
przewozy, przeprowadzki, taxi 
bagażowe w Białymstoku na ul. 
Kopernika 25a obok aresztu śled-
czego.  509-940-144 Białystok 

Naprawa RTV, AGD

 MASZ problem z komputerem, za-
wiesza ci się system, nie trać czasu, 
zadzwoń. Usuwanie wirusów, kon-
fi guracja sieci, modernizacja sprzę-
tu. Dojazd do klienta. 691-513-220 
Białystok 
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