
Budmex to fi rma deweloperska, która w podbiałostockiej 
Choroszczy jest doskonale znana i ceniona 
za jakość i precyzję realizacji. Do tej pory oferta 

Budmexu składała się z domów jednorodzinnych. 
Teraz klienci będą mogli skorzystać z budownictwa 
wielorodzinnego. Pierwsze bloki na osiedlu Zacisze 
zostaną oddane do użytku już w II kwartale 2021 roku.

– Bloki w Choroszczy to naprawdę ewenement. Przez ostanie 
czterdzieści lat nikt tu nie inwestował w budownictwo wielorodzin-
ne. Dopiero w ostatnim czasie zmieniono plan zagospodarowania 
przestrzennego, który stwarza taką możliwość. Dla naszej fi r-

my to wielka szansa dlatego nieustannie inwestujemy w grunt 
i w budynki mieszkalne – mówi Krzysztof Otapowicz, deweloper 
i prezes fi rmy Budmex w Choroszczy i dodaje, że choć inwestycja 
dopiero startuje to już cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Osiedle Zacisze zlokalizowane jest praktycznie w cen-
trum Choroszczy, która doskonale jest skomunikowana 
z Białymstokiem. Kursuje to autobus białostockiej komunikacji 
miejskiej, a dojazd samochodem zajmuje kilkanaście minut. 
Niebawem do użytku zostanie oddany węzeł w Porosłach, wówczas 
dojazd do stolicy Podlasia będzie jeszcze krótszy.
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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   

D    D    
-    -    

     .     .

Giełda przy Giełda przy 
ulicy Andersa ulicy Andersa 
to idealne to idealne 
miejsce miejsce 
na zakupy!na zakupy!
Giełda Rolno – Towarowa przy ulicy Andersa 

w Białymstoku oferuje zawsze świeże produkty 
bezpośrednio od lokalnych i regionalnych 

producentów. Pyszne sery korycińskie, wspaniałe 
miody z podlaskiej pasieki, wiejskie jaja, ekologiczne 
owoce i warzywa, smaczne wędliny wprost z lokalnych 
gospodarstw. Każdy znajdzie coś dobrego dla siebie.

Andersa 40 to doskonała lokalizacja, o czym świadczą rzesze 
przyjeżdżających tu codziennie klientów. W kilka minut z każ-
dego końca miasta można tu dojechać samochodem. Dobre jest 
też połączenie komunikacją miejską, przystanki autobusowe 
i bezpieczne przejście podziemne są zlokalizowane obok Giełdy.

Dwie hale, pawilony handlowe oraz stragany zapraszają 
klientów na zakupy od poniedziałku do soboty. Zakupy można 
również zrobić w niedzielę podczas Auto Giełdy.

W nowej hali Klienci znajdą różnorodny asortyment. 
Amatorzy kawy, herbaty i słodyczy odkryją ciekawe smaki. 
Poszukiwacze ziół, przypraw i zdrowej żywności spróbują cze-
goś nowego. Drogeria zaskoczy nas naturalnymi kosmetykami 
w niskich cenach. Smaczne sękacze, mrowiska, ciasta i pieczywo 
kuszą swoim zapachem.

Na hali kupimy również odzież, dobrej jakości pościel, serwety 
oraz narzędzia i akcesoria samochodowe. Drobne AGD, książki 
i płyty czekają na nowych nabywców. Pozostałe lokale oferują 
do sprzedaży znany już dobrze asortyment: owoce, warzywa, ka-
sze, mięso, wędliny, artykuły spożywcze i zoologiczne. Większość 
klientów ma już swoje ulubione stoiska i sprzedawców.

Giełda przy ulicy Andersa 40 to raj dla tych, co chcą żyć zdrowo, 
w zgodzie z naturą i chronić środowisko. To również idealne miej-
sce dla tych dla tych, którzy chcą się zdrowo odżywiać. Tu nikt nie 
jest anonimowy. Ani klient, ani sprzedawca. O każdą rzecz można 
zapytać, poradzić się. Sprzedawcy mają tu czas, by porozmawiać 
z klientem, doradzić, opowiedzieć, od jakiego producenta pochodzi 
dany towar, czy jest produkowany w zgodzie z zasadami ekologii.

Duży wybór: świeżych owoców, warzyw, nabiału, mięsa, wędlin, 
ryb i zdrowej żywności przyciąga na Giełdę wielu klientów. Bakalie 
na wagę, do tego mąki z lokalnych młynów, przyprawy – również 
te z certyfi katem ekologicznym, suszone owoce, kasze na wagę, 
soki i oleje. Jednak Giełda to nie tylko artykuły spożywcze. Towary 

przemysłowe takie jak: dywany, fi rany, ubrania, znicze, chemia 
gospodarcza i kwiaty sztuczne cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Nawet artykuły potrzebne do remontu mieszkania lub domu 
kupisz na Giełdzie.

Wiosną i jesienią plac Giełdy zamienia się w barwny kobierzec 
kwiatów i ziół: bratki, pelargonie, surfi nie, fuksje, chryzantemy 
i wiele odmian pomidorów. Jest w czym wybierać.

29 lutego na terenie nowej hali odbędą się warsztaty 
kulinarne. To wspólne przedsięwzięcie podlaskiego od-
działu NFZ oraz Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego 
S.A. Warsztaty zapoczątkują cykl spotkań „Zdrowe 
gotowanie z NFZ”. Celem warsztatów jest pokazanie, 
że wbrew powszechnej opinii zmiana nawyków żywie-
niowych nie jest trudna. By tego dokonać warto jednak 
zasięgnąć porady psychodietetyka, bo psychologia i ży-
wienie są ze sobą ściśle związane.

Uczestnicy spotkania będą mieli taką okazję, gdyż 
warsztaty poprowadzi właśnie psychodietetyk. Tematem 
przewodnim będą warzywa i owoce. Można będzie 
spróbować zdrowych posiłków i dowiedzieć się jak przy-
gotować energetyczne śniadanie, zdrową przekąskę, 
prosty i bogaty w wartości odżywcze obiad oraz lekką ko-
lację. Serdecznie zapraszamy w godzinach 10.00 – 12.00.

– Jesteśmy naturalnym partnerem do tego rodzaju przed-
sięwzięć, gdyż to właśnie na naszej giełdzie można kupić 
wszystkie produkty będące podstawą dobrego odżywiania – 
mówi Mieczysław Pugawko, prezes PCRT S.A. – Klienci znajdą 
u nas dobrej jakości warzywa, owoce, kasze, naturalne przyprawy 
czy też produkty lokalne i regionalne. Zapraszamy wszystkch 
chętnych na kolejne warsztaty, które są otwarte dla każdego, 
a udział w nich bezpłatny.

Do wynajęcia w nowej hali zostały lokale o powierzchni 
od 35 m2 do 70 m2. To doskonałe miejsce na biznes.

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe oferuje również wynaj-
mem powierzchni handlowych, magazynowych, produkcyjnych 
i biurowych w Białymstoku i w Wasilkowie. 

Szczegółowych informacji dotyczących wynajmu udziela 
biuro PCR-T S.A. pod nr tel. 85 6750005 lub 667123120.

NP

Wolne lokale do wynajęcia 

w nowej hali na giełdzie towarowej
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L , ,  –       L , ,  –       
??

Lokale usługowe Lokale usługowe 
inwestycja na przyszłośćinwestycja na przyszłość

Rynek mieszkaniowy w ostatnich latach przeżywa boom 
– deweloperzy oddają kolejne nieruchomości do użytku 
i rozpoczynają budowę następnych, które zwłaszcza 

w atrakcyjnych lokalizacjach szybko znajdują najemców.

Chociaż kupno mieszkania – szczególnie z rynku pierwotnego 
i jego wynajem jest bezpieczną lokatą kapitału, wielu oczekuje 
od takiej inwestycji jeszcze wyższej stopy zwrotu. Jest to możliwe 
w przypadku lokali usługowych, gdzie stopa zwrotu z inwestycji 
jest o 2 proc. wyższa niż dla lokalu mieszkaniowego.

LOKALIZACJA MA ZNACZENIE

Osoba zainteresowana kupnem lokalu usługowego, tak samo, 
jak w przypadku zakupu mieszkania powinna zastanowić się 
nad lokalizacją, a także nad tym, pod jaki rodzaj działalności 
zostanie on wynajęty. Najłatwiej będzie wynająć nieruchomość 
w strategicznych, dobrze skomunikowanych częściach miasta, 
wzdłuż głównych ulic czy miejscach przesiadkowych. Inwestor 
nie będzie musiał się wówczas martwić o zainteresowanie po-
tencjalnych najemców.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DOJAZD

Wybierając umiejscowienie lokalu, należy skrupulatnie ocenić 
całą infrastrukturę. Dla przedsiębiorców, planujących działalność 
pod kątem obsługi klienta, korzystniejsza będzie nieruchomość 
umiejscowiona obok głównej drogi przejazdowej.

Klient musi bezproblemowo trafi ać do celu, czy to autem czy 
za pomocą komunikacji miejskiej. Prześledzić należy więc także 
usytuowanie przystanków autobusowych czy tramwajowych.

Pracodawca szukający lokum powinien kierować się 
także możliwościami codziennego dotarcia do pracy przez 
swoich pracowników. Nawet jeśli fi rma nie przewiduje wizyt 

klientów, przedsiębiorca po-
winien ułatwić prosty i miarę 
szybki dojazd, ponieważ 
zwracają na to uwagę przyszli 
pracownicy.

Położenie w centrum 
miasta wpływa nie tylko na wy-
sokość czynszu, ale i na łatwy 
dojazd komunikacją miejską. 
Z drugiej strony – zazwy-
czaj taka lokalizacja łączy się 
z problemami w zaparkowa-
niu aut potencjalnych klientów. 
Zawsze przedsiębiorca musi 
zapewniać swobodny postój 
zmotoryzowanym. Obecnie, dla 
wielu kwestia bezproblemo-
wego zaparkowania stanowi 
priorytet.

LOKALE USŁUGOWE PRZY ULICY PIASTA W OFERCIE PB SZELIGA

Inwestycję przy ul. Piasta 5 na os. Bojary jest już gotowa. 
W ofercie zostały 2 ostatnie lokale usługowe o pow. 111 oraz 120 
mkw. Ceny zaczynają się od od 5.800 zł/m2 netto

W budynku znajdują się 33 mieszkania oraz 6 lokali usłu-
gowych na parterze. W podziemiach budynku zlokalizowane 
są miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

Doskonała lokalizacja, blisko centrum a w bezpośrednim 
sąsiedztwie sklepy, szkoły, białostocki magistrat – to tylko nie-
które zalety inwestycji przy ulicy Piasta w Białystoku. W lokalach 
usługowych, które są w ofercie PB Szeliga z powodzeniem można 
urządzić przychodnię, przedszkole, gabinet lekarski lub też prze-
znaczyć na inną działalność gospodarczą.

LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA OFERUJE BIRKBUD

W ofercie Birkbudu są lokale biurowe do wynajęcia. Znajdują 
się one na V piętrze biurowca przy ulicy Świętego Mikołaja 
w centrum Białegostoku. Co ważne developer wynajmie i podzieli 
je według potrzeb przyszłych klientów. Pomieszczenia, które 
zostały w ofercie są przestronne i widne, posiadają klimatyzację, 
dostęp do wind i monitoring budynku.

OBECNIE POZOSTAŁY LOKALE:

54,00 m2 – jedno pomieszczenie
37,50 m2 – trzy pomieszczenia
43,50 m2 – jedno pomieszczenie
49,00 m2 – cztery pomieszczenia

WIERZBOWA I TOWAROWA – DOBRE LOKALIZACJE

Firma deweloperska Jaz-Bud oprócz mieszkań również 
ma swojej ofercie doskonale zlokalizowane lokale usługowe, 

w których z powodzeniem można urządzić przychodnie, gabinety 
kosmetyczne, sklepy i restauracje.

Lokale usługowe od 35,16 m2 do 177,28 m2 – ul Wierzbowa;
Lokale usługowe od 42,12 m2 do 120,22 m2 – ul. Towarowa.

NP

Lokale usługowe przy ulicy Piasta w ofercie PB Szeliga

Lokale usługowe przy ulicy Wierzbowej oferuje Jaz-Bud

Lokale biurowe do wynajęcia przy ulicy Św. Mikołaja w Białymstoku
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P     P     

Zadbaj o swoje uszy Zadbaj o swoje uszy 
we własnym mieszkaniuwe własnym mieszkaniu
Odpowiednia akustyka pomieszczeń to jeden 

z czynników istotnie wpływających na ostateczny 
odbiór danego budynku zarówno przez inwestorów, 

jak i użytkowników. Nic więc dziwnego, że i jedni 
i drudzy oczekują perfekcyjnej izolacji akustycznej. Warto 
zatem już na etapie planowania obiektów uwzględnić 
rozwiązania, które ograniczą ilość niepożądanych 
odgłosów dobiegających m.in. z rur kanalizacyjnych oraz 
wewnętrznych części systemów odprowadzających wodę 
deszczową. Z myślą o poprawie kontroli hałasu w budynkach 
fi rma Armacell stworzyła efektywne i wszechstronne 
rozwiązania izolacyjne pozwalające szybko i łatwo spełnić 
wymogi zdrowego i komfortowego mieszkania.

WYCISZONA INSTALACJA WPŁYWA NA KOMFORT MIESZKAŃCÓW

Jednym z najczęstszych źródeł dyskomfortu w pomieszcze-
niach mieszkalnych oraz biurowych jest charakterystyczny hałas 
wydobywający się z instalacji kanalizacyjnych oraz wewnętrz-
nych części systemów odprowadzających wodę deszczową. Te 
odgłosy to nic innego jak drgania rur. W nowoczesnym bu-

downictwie instalacje odpływowe i kanalizacyjne coraz częściej 
tworzone są z polichlorku winylu, polipropylenu czy żywicy 
poliestrowej. Materiały te mają wiele zalet: są odporne na ko-
rozję, lekkie, łatwe w instalacji oraz mają stosunkowo niską cenę 
nic więc dziwnego, że praktycznie wyparły popularne niegdyś 
masywne rury żeliwne czy kamionkowe. Niestety, niewielka 
masa oraz cienkie ścianki rur wykonanych z tworzyw sztucz-
nych sprawiają, że łatwo wpadają one w wibracje oraz znacznie 
gorzej tłumią dźwięki, co istotnie obniża komfort akustyczny 
w mieszkaniu. A ten, jak wiadomo, jest niezwykle pożądany 
zarówno przez inwestorów, jak i późniejszych użytkowników 
budynków. Polskie Warunki Techniczne wymagają, aby poziom 
hałasu w pomieszczeniach nie przekraczał zadanych wartości. 
Szkodliwe dźwięki nie tylko rozpraszają i obniżają naszą wydaj-
ność, ale też przeszkadzają w spokojnym wypoczynku po całym 
dniu pracy. Dodatkowo długotrwała ekspozycja na uciążliwe 
odgłosy o wysokim natężeniu może powodować rozdrażnie-
nie, zmęczenie psychiczne oraz negatywnie wpływać na nasze 
zdrowie. Czy to oznacza, że architekci i projektanci instalacji 
muszą sięgać po starsze rozwiązania, by ograniczyć niechciany 
hałas dobiegający z instalacji albo z sąsiadujących pomieszczeń? 

Niekoniecznie. Z pomocą przychodzą im bowiem nowoczesne 
rozwiązania izolacyjne fi rmy Armacell, które nie tylko pozwolą 
skutecznie ograniczyć nieprzyjemne odgłosy, ale też odpowied-
nio zabezpieczą rury przed korozją.

SPRAWDZONE SPOSOBY NA KOMFORT 

AKUSTYCZNY W POMIESZCZENIACH

Sposobem na skuteczne wyciszenie pomieszczeń oddzie-
lonych lekkimi ściankami mogą być najnowsze propozycje 
firmy Armacell wchodzące w skład rodziny ArmaComfort 
izolacje termoakustyczne ArmaComfort AB oraz bariery aku-
styczne ArmaComfort Barrier P, ArmaComfort Barrier B oraz 
ArmaComfort Barrier B Alu. Te innowacyjne systemy izolacji 
akustycznej i termoakustycznej nie tylko spełniają surowe 
wymagania dotyczące zastosowań budowlanych, transporto-
wych i przemysłowych, ale też skutecznie poprawiają komfort 
akustyczny w mieszkaniach prywatnych, biurach oraz obiektach 
użyteczności publicznej a dodatkowo są bezpieczne dla ludzi 
i środowiska. Izolacje ArmaComfort Barrier P, ArmaComfort 
Barrier B oraz ArmaComfort Barrier B Alu zapewniają dosko-
nałą redukcję transmisji akustycznej przy niewielkiej grubości 
a dzięki zastosowaniu do ich produkcji innowacyjnej mieszanki 
EVA/EPM, stanowiącej połączenie winylu i kauczuku, są też ela-
styczne, łatwe do cięcia i instalacji. Co ważne, w 100% nadają się 
do recyklingu nie zawierają substancji niebezpiecznych, takich 
jak ołów, bitumy, halogeny i fosforany. Są też trudnopalne, ni-
skodymowe, trwałe, odporne na gnicie i większość chemikaliów. 
Ich atutem jest też samoprzylepność, dzięki której ich montaż 
przebiega szybko, łatwo i jest czysty wystarczy odkleić podkład 
i przykleić go do suchej, oczyszczonej powierzchni.

NP
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Kredyt ze stałym Kredyt ze stałym 
oprocentowaniem
Czarny sen wielu spłacających kredyty 

mieszkaniowe to zmiana stanowiska 
Rady Polityki Pieniężnej i seria 

podwyżek stóp procentowych. Taki 
zabieg może oznaczać duży wzrost 
rat kredytów w krótkim czasie. Jak 
uchronić się przed ryzykiem stopy 
procentowej? Rozwiązaniem mogą być 
kredyty ze stałym oprocentowaniem. 
Już za rok banki mają mieć 
je obowiązkowo w swoich ofertach.

Tym którzy jeszcze nie wiedzą: 
mechanizm stóp procentowych w naj-
większym uproszczeniu działa w taki 
sposób, że niski poziom stóp pro-
centowych NBP przekłada się 
na zwiększenie akcji kredytowej 
przez banki komercyjne, zwięk-
szenie ilości pieniądza w obiegu 
i stymulację koniunktury. Z ko-
lei podwyżka stóp procentowych 
wpływa na wyhamowanie akcji kredyto- wej. 
Przy niskich stopach procentowych raty kredytów maleją, przy 
wysokich rosną. Zwiększenie poziomu stóp, w tym najważniejszej 
– stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie jakie zapłaci 
bank centralny zapłaci bankom komercyjnym przy wykupie 
bonów pieniężnych, ma trzymać w ryzach infl ację. Mechanizm 
stóp procentowych służy realizacji polityki pieniężnej.

Od marca 2015 r. do tej pory w Polsce obowiązują najniższe 
w historii stopy procentowe NBP. Stopa referencyjna wynosi 
1,5 proc. Dla porównania – jeszcze w październiku 2012 wynosiła 
ona ponad 6 proc. Stopa referencyjna jest powiązana z WIBOREM 

a więc wskaźnikiem, 
po jakim banki ko-

mercyjne pożyczają 
sobie pienią-

dze. Z kolei 
WIBOR 

przekłada 
się na oprocentowanie 

naszych kredytów.
Wg ostatnich danych Amron – Sarfi n, z raportu dla Związku 

Banków Polskich za III kw. 2019, w analizowanym okresie 
przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych (WIBOR 
– 1,72 proc. plus marża 2,1 proc.) wyniosło 3,82 proc. Teraz 
zasymulujmy, co by się stało z ratą kredytu, gdyby stopy procen-
towe wróciły do poziomu sprzed serii cięć, a więc ponad 6 proc. 
W takim układzie, przy obecnej marzy oprocentowanie kredytu 
hipotecznego wynosiłoby przeciętnie ponad 8 proc.

Aktualnie przy rekordowo niskich stopach NBP rata równa 
„modelowego‘ kredytu w wysokości 250 tys. zł, zaciągniętego 
na 30 lat, wyniosłaby niecałe 1200 zł. W drugim wariancie było-
by to już około 1850 zł. Daje to ponad 50 – procentowy wzrost 
obciążenia kredytowego. Oczywiście podwyżki stop procentowych 
nie dokonują się skokowo, są rozłożone na lata, więc na pewno 
powyższy wzrost obciążeń nie zrealizowałby się z dnia na dzień, 
mimo to jednak czarny scenariusz może spędzać sen z powiek 
wielu kredytobiorcom. Zwłaszcza, że im głębsze były cięcia, tym 
mocniej stopy procentowe będą rosnąć.

Obecnie w Polsce, po czterech latach królowania najniższych 
w historii stóp procentowych, w związku z rosnącą infl acją coraz 
częściej mówi się o ich podwyżce, choć przedstawiciele Rady 
Polityki Pieniężnej niechętnie podchodzą do takiego rozwiązania. 
Generalnie jednak ryzyko stopy procentowej to jedno z podstawo-
wych ryzyk, które czekają osobę kupującą mieszkanie na kredyt.

Ktoś kto na przykład znalazł się w gorszej sytuacji material-
nej, lub komu banki przyznały zbyt wysoki kredyt w stosunku 
do sytuacji fi nansowej (to było źródło kryzysy na rynku hipotek 
w USA, który przełożył się na międzynarodowy kryzys fi nansowy), 
może słusznie obawiać się wzrostu stóp. Z całą pewnością uważ-
nie przyglądają się stopom ci, którzy kupili mieszkania w celach 
inwestycyjnych – np. pod wynajem. Wzrost stóp automatycznie 
uderza w zyskowność ich inwestycji. Jeśli będą ratować się pod-

wyżkami czynszów, ich mieszkania stracą 
na konkurencyjności.

STAŁY PROCENT NA KŁOPOTY?

Z ryzyka zdaje sobie sprawę Komisja 
Nadzoru Finansowego. Ewentualny 

brak wypłacalności tysięcy kre-
dytobiorców może się równać 

się nawet krachowi całego syste-
mu finansowego. Dlatego KNF chce 
by banki wprowadziły do swej oferty 
znacznie bezpieczniejsze z punktu 
widzenia klientów kredyty o stałym 

oprocentowaniu.
W wydanej właśnie rekomendacji S 

komisja chce „aby bank w ofercie kre-
dytów zabezpieczonych hipotecznie 
na nieruchomościach mieszkal-
nych dla klientów detalicznych 

posiadał kredyty zabezpieczone 
hipotecznie oprocentowane stałą 

stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Należy przy 
tym podkreślić, że taka oferta powinna odnosić się każdorazowo 
do całej kwoty kredytu, o który ubiega się klient. Jak podkreślono 
– okres, w którym oprocentowanie ma zostać stałe nie powinien 
być krótszy niż 5 lat. KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie 
wprowadzona przez banki spółdzielcze nie później niż do 31 grudnia 
2022 r., a przez pozostałe banki do 31 grudnia 2020 r.

W Rekomendacji S podkreślono również, że bank powinien dać 
klientowi możliwość zmiany oprocentowania już udzielonego kre-
dytu na stałą stopę procentową, choćby okresowo. Ma to dotyczyć 
także kredytów zawartych przed wejściem w życie Rekomendacji.

A więc w stosunkowo krótkim czasie drzwi do stałego opro-
centowania, czyli do większego spokoju klientów mają być szeroko 
otwarte. Pozostaje pytanie – na jakich warunkach?

SPOKÓJ NIE ZA DARMO

Kredyty ze stałym oprocentowaniem są zazwyczaj droższe 
od tych ze stopą zmienną. To zresztą oczywiste – w drugim 
przypadku bank przerzuca po prostu na klienta własne ryzyko, 
związane z polityką pieniężną banku centralnego (operacja-
mi otwartego rynku inicjowanymi przez NBP, koniecznością 
utrzymywania rezerwy obowiązkowej itp.) i ogólnie sytuacją 
w gospodarce – na klienta.

Na Zachodzie kredyty ze stałym oprocentowaniem są normą 
w ofertach bankowych. W Polsce dotychczas miało je tylko kilka 
banków (Santander, PKO BP, ING Bank Śląski). Nie cieszyły się 
one dużym zainteresowaniem, choć pod koniec roku zaczęło się 
to zmieniać.

„Polskie” stałe oprocentowanie jak na razie obejmuje okres 5 
lat, potem zazwyczaj można je przedłużyć na kolejne 5 lat, bądź 
przejść na stopę zmienną. Dotychczasowe symulacje wskazują, 
że choć kredyty „stałe” są nieco droższe, to jednak różnice nie 
są duże, a ostatnio wręcz niektóre dostępne hipoteki ze stałą stopą 
są nawet nieznacznie tańsze niż te ze stopą zmienną.

Marcin Moneta

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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1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 28m², os. Wygoda, cegła, . 
229.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 37m², os. Dziesięciny I, prze-
stronne z balkonem, do wprowadzenia, 
Oferta 1503, tel 853070975 198.000zł 853-
070-975 Centrum 

2 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 32m², ul. Niska, os. Leśna 
Dolina, cegła, ul. Niska, parter, 2006r, ce-
gła, 692-955-432 237.000zł 856-748-265 
AB Grand 

BIAŁYSTOK, 32, 30m², os. Białostoczek, 
dobra lokalizacja, niski czynsz, okazja ce-
nowa, oferta 1511 228.000zł 507-397-
447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 34, 06m², ul. Aleja Jana Pawła 
II, os. Leśna Dolina, cegła, 2016 r., III pię-
tro, winda, loggia, piwnica 252.000zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 34, 06m², ul. Aleja Jana Pawła 
II, os. Leśna Dolina, cegła, Jana Pawła II, 
śliczne, zamiana na podobne Antoniuk 
252.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 34, 62m², ul. Łąkowa, os. 
Bojary, cegła, wykończone, wysoki stan-
dard, nowe budownictwo, 8 piętro, win-
da, niski czynsz, Numer oferty Dr123536 
285.000zł 737-165-445 DrBroker 

BIAŁYSTOK, 36m², ul. 42 Pułku Piechoty, os. 
Wygoda, cegła, Dwupokojowe 36m miesz-
kanie bez PCC!!! ul. 42 Pułku Piechoty! 
Deweloperskie czy w stanie do wejścia 
– wybieraj sam! Inwestycja gotowa w XII-
2019r.     Cena mieszkania dewe 245.000zł 
570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 36, 80m², os. Centrum, ce-
gła, klimatyczne mieszkanie z antresolą 
w kamienicy, wysoki standard wykończe-
nia 345.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 37m², os. Piaski, cegła, przy 
politechnice, dobre pod wynajem, Oferta 
1502, tel 853070975  285.000zł 507-397-
447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Chrobrego, os. Piasta, 
cegła, 2 pokoje, bez podatku PCC, balkon, 
piwnica, wykończone w wysokim standar-
dzie, konieczność zakupu miejsca postojo-
wego 20 000 275.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 37, 30m², os. Antoniuk, 2 przej-
ściowe pokoje, mieszkanie bardzo ciepłe, 
spokojna okolica, w pobliżu przedszkola, II 
Liceum, Mechaniak, czynsz 300zł, cena do 
uzg. 206.000zł 506-416-500 

BIAŁYSTOK, 38, 50m², os. Starosielce, cegła, 
2 pokoje, kuchnia, balkon, piwnica, par-
king, III piętro, umeblowane, do zamiesz-
kania, Księga wieczysta, blok z 1999 r., niski 
czynsz. 200.000zł 506-833-500 

BIAŁYSTOK, 39m², os. Dziesięciny, . 
229.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 39, 50m², os. Piasta, . 280.000zł 
690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 40, 30m², ul. św. Andrzeja 
Boboli, os. Leśna Dolina, 2 pokoje, 4 piętro, 
cegła, piwnica, balkon, do wprowadzenia  
247.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 40, 90m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 2 pokoje w stanie deweloperskim w 
trakcie realizacji w nowoczesnym budynku 
z windą 249.490zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 44, 20m², ul. Wiadukt, os. 
Nowe Miasto, ul. Wiadukt, 2 pokoje 44m, 
Vpiętro, winda, deweloperskie, piwnica, 
balkon, wydanie grudzień 2019r  299.000zł 
570-299-000 Era 

B I AŁYS TO K, 44, 35m², os. Piasta, . 
306.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 44, 48m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, VII piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 244.640zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 44, 80m², os. Przydworcowe, 
. 249.000zł 505-456-176 Ada 

BIAŁYSTOK, 45m², ul. 42 Pułku Piechoty, os. 
Wygoda, cegła, 42 Pułku piechoty, 2 poko-
je, I piętro, piwnica, deweloperskie, wyda-
nie XII-2019 299.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 45, 50m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, 2020r apartamento-
wiec, 4 piętro, winda, piwnica, duży bal-
kon, mieszkanie wykończone cena 389000  
329.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 47, 08m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 2 pokoje na III piętrze budynku w 
trakcie realizacji, w stanie deweloperskim 
- do samodzielnego wykończenia 287.188zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 47, 40m², os. Centrum, ul.Nowy 
Świat 3, do wprowadzenia, wysoki stan-
dard, okna drewniane, luksusowy aparta-
ment  436.080zł 857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, 48, 35m², ul. Suraska, os. 
Centrum, cegła, dwustronne mieszkanie 
zlokalizowane na trzecim piętrze w bu-
dynku przy ulicy Suraskie kwalifikujące 
się do generalnego remontu 270.000zł 
505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 48, 90m², ul. Aleja Piłsudskiego, 
os. Centrum, 2 pokoje na II piętrze po re-
moncie, salon z aneksem kuchennym + 
sypialnia 295.000zł 600-325-453 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 49m², ul. Piłsudskiego, os. 
Centrum, cegła, ul. Piłsudskiego, II p, 1965r, 
cegła, 692-955-432 289.000zł 856-748-
265 AB Grand 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Upalna, os. Słoneczny 
Stok, duże pokoje, blisko szkoła, słoneczne, 
Oferta 1467, tel 853070975,  222.000zł 
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 72, 50m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, komfortowy 72m aparta-
ment, 2 pokoje, parter, pełne wyposażenie,  
395.000zł 570-299-000 Era 

CZARNA Białostocka, 33m², ul. zerom-
skiego, cegła, Sprzedam mieszkanie w 
bloku 2-pokoje, po remoncie. 150.000zł 
696-774-177 

EŁK, 36m², mieszkanie w centrum, z balko-
nem. 160.000zł 510-484-564 

Ełk, 50m², Aktualnie 
szukamy mieszkania do 
remontu z mężem w Ełku, 
jesteśmy gotówkowi. 
110.000zł 691-612-981 
GRAJEWO, 50m², Wraz z mężem szuka-
my mieszkania do remontu w Grajewie. 
100.000zł 691-612-981 

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, stan dewe-
loperski, cena do uzgodnienia. 285.000zł 
531-540-521 

NURZEC STACJA, 35m², ogrzewanie piece 
kafl owe, piwnica, bud. gospodarczy, bez 
opłaty czynszowej. 49.900zł 880-710-635 

NURZEC STACJA, 47m², ogrzewanie piece 
kaflowe, możliwość położenia instalacji 
c.o., piwnica, bud. gospodarczy, bez opłaty 
czynszowej. 59.900zł 880-710-635 

WASILKÓW, 44, 90m², ul. Krucza, cegła, 
Wasilków, nowe budownictwo, 3 piętro, 
Numer oferty Dr354782 269.400zł 737-
165-445 DrBroker 

WASILKÓW, 45m², ul. Krucza, os. Lisia Góra, 
cegła, ul. Krucza, IIIp, 2007r, cegła, 600-
057-175 270.000zł 856-748-265 AB Grand 

ZABŁUDÓW, 34m², nowe, urządzone, bal-
kon, piwnica 7m³. 145.000zł 728-860-389 

3 POKOJOWE
52, 90m², os. Wasilków, cegła, zadbane, 
warte zainteresowania, CEN-MS-1409, tel 
853070975 507-397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 30m², ul. Stołeczna, os. 
Centrum, cegła, mieszkanie składa się z 
trzech pokoi i oddzielnej kuchni 283.500zł 
505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 47, 60m², ul. Mickiewicza, ul. 
Mickiewicza, cegła, 2 piętro, logia 7.5 mkw, 
piwnica 12 mkw, zamienię na większe na 
tym lub sąsiednich osiedlach 400.000zł 
505-103-220 

BIAŁYSTOK, 48m², os. Centrum, cegła, do-
skonała lokalizacja, 3 pokoje 370.000zł 531-
790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 49, 21m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 3 pokoje w stanie deweloperskim w 
trakcie realizacji w nowoczesnym budynku 
z windą 300.181zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 49, 50m², os. Mickiewicza, 
cegła, IIIpiętro, 3pokoje, do wprowadze-
nia, wysoki standard 339.000zł 857-446-
687 Area 

BIAŁYSTOK, 50m², Kupię mieszkanie w 
Białymstoku od właściciela- prywatnie. 
Rozważę każdą lokalizację. Metraż 50 
M2, może być mniejsze. Proszę o kontakt. 
250.000zł 795-798-720 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Filipowicza, os. Nowe 
Miasto, cegła, 3 pokoje, winda, VII piętro 
piwnica, Bez podatku PCC, stan do wej-
ścia, wydanie marzec, wysoki standard 
379.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Wiadukt, os. Nowe 
Miasto, cegła, bez podatku PCC! 3 pokoje, 
VIII piętro, winda, piwnica, wydanie XII-
2019r  335.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 51, 27m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, VIII piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 274.294zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 52, 22m², ul. Oliwkowa, os. 
Dziesięciny, ul. Oliwkowa. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, parter. Odbiór I kw. 
2021. Hol wejściowy, 2 sypialnie, łazienka, 
salon z kuchnią, ogródek, miejsce posto-
jowe 322.000zł 607-716-277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 52, 22m², ul. Oliwkowa, os. 
Dziesięciny, ul. Oliwkowa. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, parter. Odbiór I kw. 
2021. Hol wejściowy, 2 sypialnie, łazienka, 
salon z kuchnią, ogródek, miejsce posto-
jowe 319.000zł 607-716-277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 52, 22m², os. Dziesięciny, cegła, 
bezczynszowe mieszkanie w stanie dewe-
loperskim, parter z ogródkiem 319.000zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 53, 52m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 3 pokoje w stanie deweloperskim w 
trakcie realizacji w nowoczesnym budynku 
z windą 326.411zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 55m², os. Dziesięciny, cegła, 3 
pokoje o powierzchni 55, 08 m² na pate-
rze budynku w trakcie realizacji, miejsce 
postojowe oraz ogródek, w stanie dewe-
loperskim do samodzielnego wykończenia 
335.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 55, 08m², ul. Oliwkowa, os. 
Dziesięciny, ul. Oliwkowa. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, parter. Odbiór I kw. 
2021. Hol wejściowy, 2 sypialnie, łazienka, 
salon z kuchnią, ogródek, miejsce postojo-
we.  335.000zł 607-716-277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 55, 27m², os. Piasta, cegła, . 
499.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 55, 50m², ul. Wierzbowa, os. 
Antoniuk, 3 pokoje, wyposażone umeblo-
wane, cegła, niski czynsz, Oferta 1478,  
265.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 57, 63m², os. Piasta, cegła, . 
499.000zł 690-124-907 Ada 

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

BIAŁYSTOK, 59, 30m², os. Piasta, cegła, . 
420.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 59, 72m², os. Dziesięciny, cegła, 
bezczynszowe mieszkanie w stanie dewe-
loperskim, I piętro, z tarasem 348.000zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 60m², os. Centrum, . 326.000zł 
793-017-585 

BIAŁYSTOK, 60, 21m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, VI piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 313.092zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 60, 25m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 3 pokoje w stanie deweloperskim w 
trakcie realizacji w nowoczesnym budynku 
z windą 355.475zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 60, 67m², os. Wygoda, cegła, 
3 pokoje bez podatku PCC! I piętro, win-
da, piwnica Dolina Cisów! wydanie VIII-
20, wykończone 399 000 299.000zł 570-
299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 61m², os. Piasta, blisko uczelni, 
wyposażone, Oferta 1332, tel 853070975  
329.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 61m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, 3 oddzielne pokoje, gar-
deroba, II piętro, dwustronne, zabudowy 
stałe, niski blok z cegły 2003r, duży bal-
kon, piwnica, do wprowadzenia, wydanie 
natychmiast  427.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 61m², os. Zielone Wzgorza, lub 
zamienię na mniejsze z ogródkiem, cena do 
uzg. 270.000zł 857-463-913 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, cegła, 1993 r., dwustron-
ne, słoneczne, II piętro, osobno kuchnia 
i pokoje, loggia, piwnica 339.000zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, cegła, II piętro, dwustronne, 
słoneczne w super lokalizacji, loggia, piwni-
ca 339.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, cegła, SUPER lokalizacja do 
zamieszkania lub pod wynajem 339.000zł 
660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 62, 62m², ul. Oliwkowa, os. 
Dziesięciny, ul. Oliwkowa. Mieszkanie w 
zabudowie szeregowej, pierwsze piętro. 
Odbiór I kw. 2021. Hol wejściowy, 2 sy-
pialnie, łazienka, salon z kuchnią, taras, 
miejsce postojowe.  365.000zł 607-716-
277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 62, 62m², ul. Oliwkowa, os. 
Dziesięciny, ul. Oliwkowa. Mieszkanie w za-
budowie szeregowej, piętro I. Odbiór I kw. 
2021. Hol wejściowy, 2 sypialnie, łazienka, 
salon z kuchnią, taras, miejsce postojowe  
365.000zł 607-716-277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 62, 62m², os. Dziesięciny, cegła, 
mieszkanie 3 pokojowe na paterze budyn-
ku w trakcie realizacji, miejsce postojowe 
oraz ogródek, w stanie deweloperskim do 
samodzielnego wykończenia. 365.000zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 63, 66m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, IV piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 334.215zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 64m², ul. Kopernika, os. 
Centrum, cegła, bez podatku PCC! 3 po-
koje, dwustronne, komfortowo wykończo-
ne, 4p, winda, 2 balkony, wydanie III-2020 
485.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 64, 70m², os. Centrum, win-
da, 3 pokoje, warte obejrzenia, Oferta 
1403, tel 853070975 333.000zł 531-790-
130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 65m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, cegła, ul. 42 Pułku Piechoty, 
nowa cegła, 728-554-319  470.000zł 856-
748-265 AB Grand 

BIAŁYSTOK, 67, 36m², ul. Oliwkowa, os. 
Dziesięciny, ul. Oliwkowa, zabudowa sze-
regowa, II etap, 3-pok., parter, ogródek 
28-30m². Miejsce postojowe. Nowoczesna 
skandynawska architektura. Odbiór I kw. 
2020  357.000zł 607-716-277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 67, 37m², os. Dziesięciny, ce-
gła, Lokal mieszkalny w stanie dewelo-
perskim do samodzielnego wykończenia, 
miejsce postojowe (w cenie) oraz ogródek. 
357.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 67, 37m², os. Dziesięciny, cegła, 
bezczynszowe mieszkanie w stanie dewe-
loperskim, parter z ogródkiem 357.000zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 68, 58m², ul. Filipowicza, 
os. Nowe Miasto, cegła, I piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 356.616zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 69, 89m², ul. Armii Wojska 
Polskiego, os. Białostoczek, 3 pokoje na 
parterze z ogródkiem w dobrej cenie 
395.000zł 600-325-453 Apogeum 

B I A ŁY S T O K ,  7 0 m ² ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3, Viktoria Apartamenty, 
nowe od developera, budynek wielorodzin-

ny 4 piętrowy, garaże i miejsca parkingowe 
w podziemiu, wszystkie mieszkania posia-
dają balkony lub ogródki. 5.200zł/mkw. 
857-329-821 

B I AŁY S T O K , 70, 22m², ul . Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, ogródek, parter. Parking w 
podziemiu, komórka lokatorska. Odbiór 
30.06.2020, od 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 71, 23m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 3 pokoje na V piętrze budynku miesz-
kalnego w trakcie realizacji. Mieszkania są 
w stanie deweloperskim - do samodziel-
nego wykończenia 420.257zł 857-424-016 
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 74, 29m², os. Dziesięciny, pu-
stak, przestronne 3 pokoje w stanie dewe-
loperskim w trakcie realizacji 427.167, 50zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 75m², ul. Hetmańska 81, os. 
Hetmańska, dwupoziomowe: parter: 2 
sypialnie, łazienka, wnęka gospodarcza, 
piętro: kuchnia, salon wc. Trzypiętrowy 
budynek wielorodzinny z windami. Nowe 
od dewelopera 4.600zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 75m², ul. Hetmańska 81, os. 
Hetmańska, 2-poziomowe: parter: 2 sypial-
nie, łazienka, wnęka gospodarcza, piętro: 
kuchnia, salon, łazienka. Trzypiętrowy bu-
dynek wielorodzinny z windami. Od dewe-
lopera 4.600zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 75, 49m², ul. Hetmańska 81, os. 
Hetmańska, 2-poziomowe, 3-pok. Parter 
32, 85m²: 2 sypialnie, łazienka, wnęka go-
spodarcza. I piętro 42, 64m²: kuchnia, sa-
lon, wc. Balkon, ogródek  4.600zł/mkw. 
857-329-821 

BIAŁYSTOK, 79, 60m², os. Leśna Dolina, 
cegła, blisko lasu, CEN-MS-1324, tel 
853070975  496.000zł 531-790-130 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 83m², ul. Hetmańska 81, os. 
Hetmańska, 2-poziomowe parter: 2 sypial-
nie, łazienka, wnęka gospodarcza, piętro: 
kuchnia, salon, łazienka. Trzypiętrowy bu-
dynek wielorodzinny z windami. Od dewe-
lopera 4.600zł 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 83, 84m², ul. Hetmańska 81, os. 
Hetmańska, 2-poziomowe, 3-pok. Parter 
34, 77: 2 sypialnie, łazienka, wnęka go-
spodarcza. I piętro 49, 07m²: kuchnia, sa-
lon, wc. Balkon, ogródek  4.600zł/mkw. 
857-329-821 

BIAŁYSTOK, 86m², ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, os. Bojary, cegła, 3 poko-
je, nowe budownictwo, wysoki standard, 
wyposażone, winda, parking podziemny, 
Numer oferty Dr779612 627.900zł 737-
165-445 DrBroker 

DOBRZYNIÓWKA, 59, 45m², wielka płyta, 
3 pokoje, 2 piętro, balko, komórka lokator-
ska, Numer oferty Dr149684 165.000zł 
737-165-445 DrBroker 

HORODNIANY, 47m², ul. Mazowiecka, gm. 
Juchnowiec Kościelny, os. Zielone Kaskady, 
salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, 
łazienka, korytarz. Budynek 3 piętrowy 
z miejscami parkingowymi i piwnicami. 
4.950zł/mkw. 857-329-821 

HORODNIANY, 47, 86m², ul. Mazowiecka, 
os. Zielone Kaskady, ul. Mazowiecka, gm. 
Juchnowiec Kościelny. Salon z kuchnią, 2 
sypialnie, łazienka, korytarz, balkon. W 
garażu podziemnym miejsce parkingowe, 
piwnica. Odbiór 30.12.2020.Od  4.950zł/
mkw. 857-329-821 

HORODNIANY, 50, 83m², ul. Mazowiecka, 
os. Zielone Kaskady, ul. Mazowiecka, gm. 
Juchnowiec Kościelny. Salon z kuchnią, 2 
sypialnie, łazienka, korytarz, balkon. W 
garażu podziemnym miejsce parkingowe, 
piwnica. Odbiór 30.12.2020.Od  4.950zł/
mkw. 857-329-821 

HORODNIANY, 56m², ul. Mazowiecka, gm. 
Juchnowiec Kościelny, os. Zielone Kaskady, 
salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, 
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łazienka, korytarz. Budynek 3 piętrowy 
z miejscami parkingowymi i piwnicami . 
4.950zł/mkw. 857-329-821 

 » KLEOSIN, 63, 40M², APARTAMENTY 
KLEOSIN, BALKON, CICHA I SPO
KOJNA OKOLICA, PARKING, GA
RAŻ, DRUGI KWARTAŁ 2020R. 
5.100zł/mkw. 508-909-036 

 » KLEOSIN, 63, 40M², BALKON, CI
CHA I SPOKOJNA OKOLICA, PAR
KING, GARAŻ, DRUGI KWARTAŁ 
2020R. 5.100zł/mkw. 508-909-036 

 » KLEOSIN, 65, 72M², APARTAMENTY 
KLEOSIN, BALKON, SPOKOJNA OKOLI
CA, PARKING, GARAŻ, DRUGI KWAR
TAŁ 2020R. 4.900zł/mkw. 508-909-036 

KLEPACZE, 55, 18m², lokal mieszkalny w 
mdomu w zabudowie bliźniaczej, do sa-
modzielnego wykończenia 295.000zł 600-
325-453 Apogeum 

 » KRYNKI, 61M², WŁASNOŚCIOWE, 
UMEBLOWANE, AGD, WŁASNE 
OGRZEWANIE, BEZCZYNSZO
WE, NOWE OKNA, DUŻA PIWNI
CA +BUDYNEK GOSPODARCZY 
+DZIAŁKA. 85.000zł 798-906-407 

OLSZTYN, 65m², Purda, blok 2 piętrowy, 
20km od Olsztyna, bardzo dobry dojazd, 
komunikacja, własnościowe, wspólno-
ta, po remoncie, niski czynsz.  143.000zł 
693-116-915 

WASILKÓW, 48, 50m², ul. Kościelna, os. 
Wasilków, blisko las, dobry dojazd, Oferta 
1429, tel 853070975 270.000zł 853-070-
975 Centrum 

ZABŁUDÓW, 60m², ul. Kalwińska, z dużym 
balkonem, blisko sklepy, dobre połączenie z 
B-stokiem. 200.000zł 785-476-877 

4+ POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 118, 22m², os. Bojary, cegła, 
test 990.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 137, 01m², ul. Botaniczna, os. 
Centrum, cegła, wykończone pod klucz, 2 
miejsca postojowe w garażu podziemnym 
1.100.000zł 857-473-030 Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 59m², os. Słoneczny Stok, z 
wyposażeniem, po remoncie 315.000zł 
531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 60, 20m², ul. Białostoczek, os. 
Białostoczek, wielka płyta, lokal atrakcyjnie 
zaaranżowany, gotowy do wprowadzenia. 
W mieszkaniu zmieniony został układ po-
mieszczeń dzięki czemu uzyskano poczucie 
przestrzeni 354.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 64m², ul. Mieszka I, os. Piasta, 
wielka płyta, 4 pokoje, 6 piętro, winda, po 
remoncie, dla dużej rodziny lub na wyna-
jem, Numer oferty Dr154199 329.000zł 
737-165-445 DrBroker 

BIAŁYSTOK, 68m², os. Piasta, wielka pły-
ta, 11 piętro, piękne widoki, po remoncie, 
Numer oferty Dr171672 319.000zł 737-
165-445 DrBroker 

 Białystok, 70m², os. Pia-
ski, Kupię mieszkanie na osie-

dlu Piaski, od parteru do 10 
piętra, od 70 do 95 m², stan 
raczej do remontu chociaż 

rozważę wszystkie propozy-
cję  350.000zł 791-573-973 

BIAŁYSTOK, 72m², ul. Mickiewicza, os. 
Mickiewicza, cegła, ul. Mickiewicza, 
Ip, 1980r, wielka płyta, 884-004-843 
400.000zł 856-748-265 AB Grand 

B I A ŁY S T O K , 72m², ul .  Wąska, os . 
Sienkiewicza, beton komórkowy, 3 poko-
je, wieżowiec, wielka płyta, parter, 692-
955-432 399.999zł 856-748-265 AB Grand 

BIAŁYSTOK, 72m², os. Wygoda, cegła, . 
499.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 73m², os. Zielone Wzgórza, . 
418.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 73, 07m², os. Kopernika, po-
łożone na VII piętrze. Salon z aneksem 
kuchennym, trzy sypialnie, łazienka, wc 2, 
63, hall, dodatkowo taras 469.000zł 505-
-09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 77m², Viktoria Apartamenty, 
nowe, od developera, budynek wieloro-
dzinny 4 piętrowy, garaże i miejsca parkin-
gowe w podziemiu, wszystkie mieszkania 
posiadają balkony lub ogródki. 5.200zł/
mkw. 857-329-821 

B I A ŁY S T O K ,  7 9 m ² ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3, Viktoria Apartamenty, 
nowe, od developera, budynek wieloro-
dzinny 4 piętrowy, garaże i miejsca parkin-
gowe w podziemiu, wszystkie mieszkania 
posiadają balkony lub ogródki. 5.200zł/
mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 84m², ul. Warszawska, dzwonić 
po godz. 15:00 lub zamiana na mniejsze, 
os. Piasta, z dopłatą, agencje wykluczone. 
400.000zł 500-555-388 

BIAŁYSTOK, 117m², ul. Młynowa, os. 
Centrum, cegła, ul.Młynowa, 4 pokoje, 2 
poziomowe, wysoki standard, wyposażone, 
parking podziemny, winda, Numer oferty 
Dr466869 699.000zł 737-165-445 DrBroker 

B I AŁY S T O K , 77, 20m², ul . Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty, Białystok, ul. Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty. Nowe od dewelopera, nr 
50, pow. 77, 20, piętro IV, il. pok. 4. Salon z 
aneksem kuchennym, 3 sypialnie,  5.200zł/
mkw. 857-329-821 

B I AŁY S T O K , 77, 20m², ul . Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, p. III. Parking w pod-
ziemiu, kom. lokatorska, winda. Odbiór 
30.06.2020, od  5.200zł/mkw. 857-329-821 

B I AŁY S T O K , 77, 48m², ul . Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 

3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro II. Parking w 
podziemiu, kom. lokatorska, winda. Odbiór 
30.06.2020, od 5.200zł/mkw. 857-329-821 

B I AŁY S T O K , 77, 58m², ul . Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro I. Parking w 
podziemiu, kom. lokatorska, winda. Odbiór 
30.06.2020, od 5.200zł/mkw. 857-329-821 

B I AŁY S T O K , 78, 98m², ul . Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro III. Parking w 
podziemiu, kom. lokatorska, winda. Odbiór 
30.06.2020 od 5.200zł/mkw. 857-329-821 

B I AŁY S T O K , 79, 23m², ul . Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro II Parking w 
podziemiu, kom. lokatorska, winda. Odbiór 
30.06.2020, od  5.200zł/mkw. 857-329-821 

B I AŁY S T O K , 79, 32m², ul . Jadwigi 
K l i m k i ew i c zowej  3 ,  o s .  V i c to r i a 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro I. Parking w 
podziemiu, kom. lokatorska, winda. Odbiór 
30.06.2020, od  5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 83, 26m², os. Piasta, cegła, 
4 przestronne pokoje na lubianym osie-
dlu, nowe budownictwo, Oferta 1477, 
tel 853070975 415.000zł 507-397-447 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 86, 40m², ul. Jagienki, os. 
Sienkiewicza, cegła, dwupoziomowe miesz-
kanie położone na 1 i 2 piętrze w 4-pię-
trowym bloku z cegły. Budynek z 1999r. 
położony w pobliżu centrum miasta z we-
wnętrznym parkingiem 430.000zł 505--
09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 87, 30m², ul. Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, cegła, dwupoziomowe, 
parking za szlabanem 418.500zł 660-474-
444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 90, 30m², os. Centrum, cegła, 
blisko parku i centrum miasta, do zamiesz-
kania, zamknięte osiedle, miejsca parkingo-
we za szlabanem 499.000zł 519-023-853 
Grabowscy Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 91, 80m², os. Wysoki Stoczek, 
. 448.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 94m², os. Sybiraków, cegła, 
2014r, 4 komfortowe pokoje, 4 piętro, 
winda, pełne wyposażenie, garaż w cenie  
665.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 94, 39m², os. Sybiraków, ce-
gła, apartament, bardzo wysoki standard, 
4 pokoje, 4p/4 winda, piwnica, pełne wy-
posażenie, garaż w cenie  665.000zł 570-
299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 97, 44m², ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, os. Bojary, cegła, wysoki 
standard, 4 pokoje, nowe budownictwo, 

winda, parking podziemny, wyposażone, 
Numer oferty Dr545903 749.000zł 737-
165-445 DrBroker 

HORODNIANY, 66m², ul. Mazoweicka, gm. 
Juchnowiec Kościelny, os. Zielone Kaskady, 
salon z aneksem kuchennym, 3 sypialnie, 
łazienka, korytarz. Budynek 3 piętrowy 
z miejscami parkingowymi i piwnicami. 
4.950zł/mkw. 857-329-821 

KLEOSIN, 74m², ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, umeblowane, wyposażo-
ne, dla rodziny  300.000zł 531-790-133 
Centrum 

 » WASILKÓW, 75, 40M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 
DOLINA CISÓW, STAN DEWELO
PERSKI, WINDA, CENA PROMO
CYJNA.  340.242zł 537-088-956 

BIAŁYSTOK, 102, 50m², os. Wygoda, działka 
247m², szeregówka, 1970, po remoncie, 
garaż, pow. użytkowa 52, 5m, cena do ne-
gocjacji, pełne media, wydanie natychmiast  
365.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 120m², os. Skorupy, działka 
410m², . 360.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 124m², os. Skorupy, działka 
100m², dom w zabudowie bliźniaczej w 
trakcie realizacji w stanie deweloperskim 
z piecem 465.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 124m², os. Skorupy, działka 
100m², dom w zabudowie bliźniaczej w 
stanie deweloperskim do samodzielne-
go wykończenia, z grzejnikami i piecem 
465.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 127m², ul. Nowe Miasto, os. 
Nowe Miasto, działka 175.00m², domy w 
zabudowie szeregowej położone na osiedlu 
Nowe Miasto. Całość inwestycji składa się 
z dwunastu segmentów, teren ogrodzony 
470.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 129m², os. Dojlidy Górne, dział-
ka 190m², bez podatku PCC, 5 pokoi, stan 
deweloperski, termin wydania VI-2020r  
440.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 137, 90m², os. Osowicze, dział-
ka 416m², bliźniak, stan surowy zamknięty, 
elewacja, podbitka, garaż, prąd, woda, gaz, 
kanalizacja. 355.000zł 602-102-041 

BIAŁYSTOK, 141, 40m², os. wieś Osowicze, 
działka 924m², Dom wolnostojący w stanie 
surowym otwartym. Gotowy do oddania.  
420.000zł 602-102-041 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, działka 
62m², dom w zabudowie szeregowej, seg-
ment środkowy, pełny stan deweloperski 
z piecem 493.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, działka 
71m², dom w zabudowie szeregowej, seg-
ment środkowy, pełen stan deweloperski 
478.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, działka 
75m², Segment środkowy, dwukondygna-
cyjny, niepodpiwniczony, w stanie dewelo-

perskim z piecem, do wykończenia, garaż 
w bryle i miejsce postojowe przed budyn-
kiem. 498.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, dział-
ka 144m², dom w zabudowie szeregowej, 
segment skrajny, pełen stan deweloperski 
517.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, dział-
ka 229m², dom w zabudowie szeregowej, 
segment skrajny, pełen stan deweloperski 
517.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², ul. Dolna, os. 
Zawady, działka 220m², Szeregówka, 5 
pok. Wiatrołap, kuchnia z jadalnią, pokój, 
wc, garaż, 4 sypialnie, łazienka, pomiesz-
czenie. gospodarcze. 2 miejsca postojowe. 
Odbiór IV kw. 2020. Od  478.000zł 607-716-
277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 143m², os. Dojlidy, działka 
126m², z garażem, stan deweloperski, CEN-
DS-237, tel 853070975,  420.000zł 853-
070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 160m², os. Nowe Miasto, dział-
ka 170m², 4 pokoje, 2 poziomy, wszystkie 
media, stan deweloperski, wydanie na-
tychmiast, bez podatku PCC 490.000zł 
570-299-000 Era 

 BIAŁYSTOK, 160m², 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, 180m², os. Bema, działka 
214m², . 669.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 183m², ul. Zwierzyniecka, os. 
Mickiewicza, działka 300m², komfortowa 
szeregówka 159m, 300m działka, 4 poko-
je, pełne media, bardzo wysoki standard 
895.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 190m², os. Jaroszówka, dział-
ka 491m², . 620.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 1200m², 
+150m² pow. gospodarczej. 850.000zł 
795-999-550 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 2000m², 
+150m² pow. gospodarczej. 1.150.000zł 
795-999-550 

BIAŁYSTOK, 200m², os. Starosielce, działka 
453m², ładna działka, garaż wolnostojący, 
niezależne wejście na kondygnacje, CEN-
DS-1272, tel 853070975 560.000zł 531-
790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 231, 80m², os. Bacieczki, dział-
ka 617m², . 899.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 234m², os. Mickiewicza, dział-
ka 784m², komfortowa posesja przy ul. 
Mickiewicza, 784m działka, 2001r, 6 pokoi, 
dodatkowy budynek pod działalność go-
spodarczą na 244m dzialce z wejściem od 
Mickiewicza 1.219.000zł 570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 240m², os. Jaroszówka, dom 
jednorodzinny z 2005r, nowoczesny. 
800.000zł 601-323-135 

BIAŁYSTOK, 258m², os. Wygoda, działka 
532m², . 925.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 260m², os. Dojlidy Górne, 
działka 507m², dwa oddzielne domy ewen-
tualnie po modernizacji nawet 4 miesz-
kania, idealne na inwestycję na wyna-
jem 529.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 280m², os. Jaroszówka, dział-
ka 350m², . 579.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 280m², os. Pietrasze, działka 
286m², . 748.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 300m², + bud. gospodarcze 
1000m², kurnik 1200m² lub wynajmę 
(2000zł). 17zł/m² 608-038-957 

BIAŁYSTOK, 309m², ul. Wołyńska, os. 
Piasta, działka 786.00m², Biznes na sprze-
daż, 32 miejsca noclegowe, dom wolnosto-
jący, Numer oferty Dr119713 1.199.000zł 
737-165-445 DrBroker 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191m², dom 
wolnostojący z budynkiem gospodarczym 
oraz warsztatem, dom po kapitalnym re-
moncie, atrakcyjna okolica 400.000zł 857-
446-687 Area 

CHOROSZCZ, 180m², ul. Traugu  a, działka 
748.00m², dwie dziełki gruntu o łącznej 
powierzchni 748 mkw. zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym w stanie surowym 
otwartym. Budynek jest czterokondygna-
cyjny, niepodpiwniczony 199.000zł 505-
093-995 BIS 

CIASNE, 141, 19m², działka 2615m², dom 
wolnostojący, energooszczędny, zero emi-
syjny, w stanie surowym 445.000zł 857-
424-016 Apogeum 

D O B R Z Y N I E W O Duże, 146m², os . 
Dobrzyniewo Fabryczne, działka 389m², 
dom w zabudowie bliźniaczej, 4 pokoje, 
podłogówka, stan deweloperski, pełne 
media, bardzo solidny dom, bez podatku 
PCC  476.000zł 570-299-000 Era 

DROHICZYN, 188m², ul. al. Jaćwieży, działka 
1048m², dom wolnostojący z lat 90-tych, 
malownicza okolica 310.000zł 668-701-
780 EM4 

DĄBRÓWKI, 171, 01m², działka 370m², 
cegła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 5 
pokoi, 4 sypialnie, okna PCV, garaż 1-sta-
nowiskowy, taras, 2 balkony 340.000zł 
857-446-687 Area 

GMINA Sokółka, 60m², os. Gmina Sokółka, 
działka 6700m², w maleńkiej wiosce na 
Podlasiu niedaleko Sokółki. Zabudowana 
niedużym domem typu wiejskiego z lat 
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50 -tych (do remontu) i stodołą, dojazd 
asfaltem, woda i prąd. 134.000zł 600-325-
453 Apogeum 

GOŁDAP, 110m², działka 8800m², 6km od 
Gołdapii +budynki gospodarcze, z plantacją 
malin. 280.000zł 502-274-443 

GRABÓWKA, 171m², działka 480m², 2 
DOMY wolno stojące, GARAŻE dwustano-
wiskowe, w rozliczeniu mieszkanie OPCJA! 
545.000zł 660-474-444 BEWE 

GRABÓWKA, 174m², działka 433m², wolno 
stojący, 2020 r., mieszkanie w rozliczeniu-
-OPCJA! 545.000zł 660-474-444 BEWE 

GRABÓWKA, 174m², działka 566m², nowy 
2020 r. zamiana na mieszkanie z dopłatą-
-OPCJA! 565.000zł 660-474-444 BEWE 

GRABÓWKA, 174m², os. Grabówka, działka 
533m², komfortowy dom, 5 pokoi, 533m 
działka, stan deweloperski, bez podatku 
PCC, wszystkie media, wydanie natych-
miast 545.000zł 570-299-000 Era 

GRÓDEK, 120m², działka 3500m², styl ka-
nadyjski, nowocześnie wykończony, CEN-
DS-1285, tel 853070975  399.000zł 531-
790-130 Centrum 

IGNATKI, 187, 70m², ul. Słoneczna, dział-
ka 500.00m², stan deweloperski, 500m² 
działki, 3 sypialnie, Numer oferty Dr657831 
539.000zł 737-165-445 DrBroker 

JABŁOŃSKIE, 235m², działka 15000m², 
ranczo, budynki gospodarcze o łącznej 
powierzchni 800m², blisko miasta, nieda-
leko pięknej góry. 599.000zł 502-274-443 

JARYŁÓWKA, 161m², działka 11100m², su-
rowy zamknięty, 4pok, z 1999r. 350.000zł 
519-023-853 Grabowscy Nieruchomości 

KLEPAC ZE, 180m², dzia łka 650m², . 
550.000zł 690-124-907 Ada 

KLEPACZE, 198m², ul. Graniczna, działka 
840m², Polecamy dom w malowniczej 
okolicy, Dom położony przy ul. Granicznej 
w Klepaczach. Powierzchnia działki: 840 
m², powierzchnia użytkowa 160 m². Cena: 
740.000 zł 740.000zł 516-129-184 EM4 

K O B Y L I N B O R Z Y M Y,  2 0 0 m ²,  u l . 
Kropiewnica- Racibory, os. Kropiewnica- 
Racibory, działka 6756m², dom typu słupek 
we wsi, do remontu, z budynkami gospo-
darczymi 269.000zł 857-424-016 Apogeum 

KOLNO, 112m², działka 150m², Kąty, Mały 
Płock, garaż, chlew, drzewa owocowe. 
200.000zł 505-302-976 

KRYNICKIE, 230m², ul. Krynickie, działka 1, 
900.00m², nowy dom 740.000zł 856-748-
265 AB Grand 

MILEJCZYCE, 120m², ul. Wodociągowa, 
działka 1500m², 4 pokoje, 2 poziomy, mu-
rowany, media:prąd, woda, szambo, ogrze-
wany na opal stały, dodatkowe ogrzewanie 
elektryczne  245.000zł 570-299-000 Era 

MOŃKI, 150m², działka 1500m², przy dro-
dze krajowej 65 330.000zł 511-652-072 

NAREWKA, 113m², ul. Kolejowa, działka 
2370m², 3 pokoje, dom po remoncie z ze-
wnątrz, przy głównej ulicy, wydanie natych-
miast  210.000zł 570-299-000 Era 

NAREWKA, 160m², ul. Narewska, działka 
1700m², Świnoroje, po remoncie, 5 po-
koi, 2 poziomy, budynki gospodarcze, do 
wprowadzenia, działka graniczy z Puszczą 
Białowieską  310.000zł 570-299-000 Era 

NOWODWORCE, 132, 82m², ul. Lipowa, 
os. Osiedle Wśród Łąk, działka 508m², ul. 
Lipowa 460.000zł 857-473-030 Yuniversal 

OGRODNIKI Barszczewskie, 268m², działka 
1800m², dom wolnostojący-dworek, bu-
dynek gospodarczy, garaż w bryle domu, 
malownicza okolica lasu 919.000zł 857-
446-687 Area 

OSOWICZE, 231m², działka 900m², bez 
podatku PCC, stan deweloperski, 6 pokoi, 
parterowy z poddaszem użytkowym, ga-
raż na 2 auta, wszystkie media, wydanie 
natychmiast  590.000zł 570-299-000 Era 

RADULE, 80m², działka 10600m², urokli-
we siedlisko nad rzeką, CEN-GS-1388, 
tel 853070975 280.000zł 531-790-133 
Centrum 

RAFAŁÓWKA, 290m², działka 1500m², 
energooszczędny dom, wykonany według 
nowoczesnych technologii, nagrodzony w 
konkursie podlaski innowator. 2.800zł/
mkw. 606-758-757 

RAJGRÓD, 108m², działka 4900m², siedlisko 
4900 m² zabudowane domem wolnosto-
jącym i budynkiem gospodarczym, w po-
bliżu jeziora rajgrodzkiego, gmina Rajgród. 
Możliwa zamiana. 199.000zł 505-797-878 

ROGOWO, 108m², os. Kolonia, działka 
3894m², parterowy, stan deweloperski, 
technologia budowania kanadyjska, me-
dia:prąd, własna woda, oczyszczalnia eko-
logiczna, położone instalacje  409.000zł 
570-299-000 Era 

SIEMIATYCZE, 216m², działka 2600m², 
gm. Dziadkowice, murowany, piętrowy, 
do aranżacyjnego remontu, salon z komin-
kiem, wszystkie media, telefon. 530.000zł 
517-667-608 

SOBIATYNO, 60m², działka 6900m², dom z 
bala z 1890roku stan db+ budynek gospo-
darczy kryty słomą. 69.000zł 602-615-159 

STUDZIANKI, 250m², działka 1269m², 
Nowy dom w ładnym miejscu ! odległość 
14 km od Białegostoku. Jest to spokojna 
lokalizacja pomiędzy doliną rzeki Supraśl 
i Puszczą Knyszyńską. Dojazd drogą gmin-
ną. 699.000zł 519-023-853 Grabowscy 
Nieruchomości 

TOPILEC, 285, 10m², działka 3700m², 
Dom wolnostojący, w urokliwym miejscu,  
465.000zł 600-325-453 Apogeum 

 » WASILKÓW, 144, 20M², DZIAŁ
KA 380M², GARAŻ, PRZEDSZKOLE, 
SZKOŁA PODSTAWOWA, KOŚCIÓŁ. 
OTULINA PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ, 
TERENY LEŚNE, ŚCIEŻKI ROWERO
WE, RZEKA. 360.000zł 602-693-386 

WASILKÓW, 150m², ul. Wasilków, działka 
1, 970.00m², 1970 mkw, 2014 rok, 884-
004-843  799.000zł 856-748-265 AB Grand 

WASILKÓW, 218m², działka 580m², muro-
wany, kolektory słoneczne 3-kondygnacje. 
400.000zł 510-643-365 

WASILKÓW, 507m², działka 912m², dom do 
zamieszkania i pod działalność 1.250.000zł 
660-474-444 BEWE 

ZABŁOTCZYZNA, 80m², os. Minkówka, 
działka 555m², 3 pokoje, budynek typu 
dworek, po remoncie, do wprowadze-
nia, solary, piękne miejsce w Puszczy 
Bia łowieskiej przy rzece Narewka  
198.000zł 570-299-000 Era 

ZABŁUDÓW, 240m², os. Zabłudów, działka 
830m², nowoczesna bryła, działka ogro-
dzona i zagospodarowana, Oferta 1375, 
tel 853070975 590.000zł 531-790-133 
Centrum 

ZAŚCIANKI, 151m², działka 410m², Bliźniak, 
bez PCC, 5 pokoi, pełne media, X-2019r 
529.000zł 570-299-000 Era 

ZUBRY, 62m², działka 1, 600.00m², siedlisko 
zlokalizowane w w gminie Gródek w bezpo-
średniej bliskości granicy z Białorusią. Na 
działce o powierzchni 1600 mkw. znajduje 
się dom mieszkalny oraz dwa budynki go-
spodarcze i piwnica ziemna 95.000zł 505-
-09-3-9-85 BIS 

Grunty i działki
BIAŁYSTOK, Kupię las z gruntem lub sam 
drzewostan, do 300.000zł. 502-787-601 

BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 10, 
914.00m², INWESTYCYJNA, rolno - budow-
lana z dużym potencjałem 1.980.000zł 
660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, działka 22, 500.00m², wymiary 
szerokość 120m², długość 202m², w pełni 
uzbrojona., jeden właściciel. 5.000.000zł 
502-787-601 

BIAŁYSTOK, działka 5, 400.00m², leśna 
drzewostan: sosna, brzoza, osika, dąb, przy 
drodze asfaltowej. 25.000zł 502-787-601 

BIAŁYSTOK, działka 9, 500.00m², łąka, po 
obu stronach droga asfaltowa. 25zł/m² 
502-787-601 

CHOROSZC Z, os. Choroszcz, dzia łka 
13843m², przy trasie S-8 w Choroszczy, 
100x137m, brak podatku od nieruchomo-
ści, media: prąd  1.900.000zł 570-299-
000 Era 

CIASNE, działka 6900m², działka w dobrej 
cenie, z potencjałem inwestycyjnym, w 
otoczeniu lasu 200.000zł 600-325-453 
Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Leńce, działka 
1077m², 9 działek powierzchnie do 1188m², 
kształt prostokąt, media-prąd, warunki 
zabudowy dla zabudowy jednorodzinnej, 
98, 40zł/m² 105.976zł 857-446-687 Area 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
2886m², z warunkami zabudowy pole-
gające na budowie budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego wraz z niezbędnymi 
urządzeniami technicznymi. Uzbrojenie: 
prąd, woda, gaz 173.500zł 600-325-453 
Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
3001m², działka w kształcie prostokąta, 
teren uzbrojony 240.000zł 600-325-453 
Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Dobrzyniewo 
Kościelne, działka 3420m², działka z wa-
runkami zabudowy na dwa doby jedno-
rodzinne w zabudowie szeregowej, ładnie 
położona na górce 155.000zł 600-325-
453 Apogeum 

GĄSÓWKA Stara, działka 550m², . 30.000zł 
505-456-176 Ada 

KLEPACZE, działka 757m², . 155.000zł 505-
456-176 Ada 

KORYCIN, działka 12885m², 2 działki w bez-
pośrednim dostępem do rzeki Kumiałka, 
obok zalewu w Korycinie, piękne miejsce 
do wypoczynku, działka 1 - 3737m, dział-
ka 2 - 9 128m 95.000zł 570-299-000 Era 

KOŚCIUKI, działka 13137m², działka z po-
tencjałem inwestycyjnym, w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona pod zabudowę jednorodzin-
na 525.480zł 857-424-016 Apogeum 

KURIANY, działka 1000m², działka położona 
w kompleksie działek o podobnej wielkości, 
w sąsiedztwie nowa zabudowa jednoro-
dzinna 70.000zł 600-325-453 Apogeum 

LEWICKIE, działka 2624m², . 170.560zł 690-
124-907 Ada 

LEWICKIE, działka 2624m², . 202.048zł 690-
124-907 Ada 

M A C H N A C Z , dzia łka 2077m², p ła-
ska, foremna działka na skraju Puszczy 
Knyszyńskiej, przylegająca do ściany lasu 
114.000zł 600-325-453 Apogeum 

OGRODNICZKI, działka 2900m², . 199.000zł 
505-456-176 Ada 

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

SZYMAKI, działka 7500m², siedlisko z mu-
rowanym domem 90m z lat 70tych, 2 sto-
doły, ziemia orna i więcej 200.000zł 570-
299-000 Era 

WYSOKIE Mazowieckie, działka 30.00m², 
siedlisko z domem, stodołą i garażem. 
90.000zł 501-806-217 

ZAGRUSZANY, działka 4662m², ok. 15 km 
od centrum Białegostoku. Malowniczo 
położona działka rolna z możliwością zabu-
dowy, prąd, woda, położenie bezpośrednio 
przy drodze gminnej. 233.100zł 600-325-
453 Apogeum 

ZALESIANY, działka 735m², . 66.150zł 505-
456-176 Ada 

ŻUKI, działka 3496m², . 260.000zł 690-124-
907 Ada 

BUDOWLANE
AUGUSTÓW, działka 3260m², Działka 
Jabłońskie, prąd, woda, kanalizacja. 45zł/
mkw. 606-475-951 

AUGUSTÓW, os. Stręgowizna, działka 
6400m², 300 m od rzeki, 800 m od jezio-
ra, idealne pod agroturystykę 140.000zł 
721-111-494 

BACIUTY, działka 1, 075.00m², 3 atrakcyjne 
działki z wydanymi warunkami zabudowy 
na budownictwo jednorodzinne, w kształ-
cie prostokątów o orientacyjnych wymia-
rach 28x38m, przy działkach dostępny 
prąd, dojazd do działek drogą asfal 53.750zł 
505--09-3-9-85 BIS 

BARSZCZEWO, działka 733m², . 109.000zł 
505-456-176 Ada 

BIAŁYSTOK, os. Juchnowiec Dolny, działka 
1, 029.00m², usytuowana jest wzdłuż uli-
cy z nawierzchnią asfaltową, przy działce 
poprowadzona jest woda oraz kanalizacja 
sanitarna 113.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

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

BIAŁYSTOK, działka 400m², działka Dojlidy 
Górne. 120.000zł 733-008-649 

BIAŁYSTOK, ul. Choroszczańska, os. 
Antoniuk, działka 420m², działka bezpo-
średnio przy ulicy, pod usługi lub zabudo-
wę mieszkaniowa, teren uzbrojony- pełne 
media 250.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, ul. Kryształowa, działka 
740m², pięć działek każda z nich po 740m², 
(215mx34, 5m) 200zł/mkw. 721-086-541 

BIAŁYSTOK, ul. Brzoskwiniowa, os. Dojlidy 
Górne, działka 1200m², pilnie działkę bu-
dowlaną nr.geodezyjny 233/8. 210zł/mkw. 
602-848-112 

BIAŁYSTOK, ul. Skidelska, os. Białostoczek, 
działka 1600m², .  240zł/mkw. 573-453-527 

BIAŁYSTOK, ul. Nad Potokiem, os. Dojlidy 
Górne, działka 1668m², rejon nowej zabu-
dowy 166.800zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, ul. Brzoskwiniowa, os. Dojlidy 
Górne, działka 2151m², Działka Budowlana, 
powierzchnia 2151 m²; media pełne przy 
działce; na części działki MPZP, skrzyżo-
wanie ul. Brzoskwiniowej i Skowronkowej  
420.000zł 516-129-184 EM4 

BIAŁYSTOK, ul. Starosielce, os. Nowe 
Miasto, działka 2465m², działka budow-
lana, MPZP - zabudowa jednorodzinna, 
bliźniacza, szeregowa; pełne uzbrojenie w 
ulicy  936.700zł 668-701-780 EM4 

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 5100m², Tryczówka 
2-dzia łki po 2500m² wszystkie me-
dia, w kształcie kwadratu. 35zł/mkw. 
668-642-782 

BIAŁYSTOK, działka 9100m², można podzie-
lić na mniejsze działki, blisko lasu, rzeka 
Narew. 65.000zł 508-789-456 

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

BIAŁYSTOK, działka 10000m², Kupie dział-
kę od 500m² do 1ha w odległości do 
15km od Białegostoku lub w granicach 
miasta! Płatność gotówka  5.000.000zł/
ha 539-350-999 

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

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

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

B I AŁYS TO K, ul. Szlachecka, dzia łka 
50000m², pod budownictwo jednorodzin-
ne, plan zagospodarowania przestrzenne-
go, pełne uzbrojenie w ulicy +- 50m. 180zł/
mkw. 517-652-557 

BIEL SK Podlaski, działka 654m², róg 
Warzywna- Chmielna, lub większa. 
98.000zł 514-632-590 

BIELSK Podlaski, działka 5400m², Lewki Koło 
Bielska Podlaskiego, rolno-budowlana, bli-
sko prąd i woda.    18zł/mkw. 510-715-661 

BOBROWNIKI, działka 2700m², na górce z 
bardzo ładnym widokiem na rzekę. Cicha 
i bezpieczna okolica. Blisko hodowla koni, 
danieli oraz miejscowość Kruszyniany (8km) 
30zł/mkw. 604-777-370 

BUDNE, os. Żarnowo, działka 3400m², 
D z i a ł k a  b u d o w l a n a  n a  t e r e n i e 
Biebrzańskiego Parku Narodowego ! Z pa-
noramą na unikalne rozlewiska Biebrzy. 
Działka objęta MPZP przy drodze gminnej, 
prąd, wodociąg. 150.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

CHORZELE, działka 3900m², Przasnysz.  
140.000zł 512-617-925 

CIASNE, działka 2615m², pięknie położona 
działka, w otoczeniu lasu, z warunkami za-
budowy 235.350zł 857-424-016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Podleńce, działka 
986m², . 110zł/mkw. 607-363-954 

DĄBROWA Białostocka, działka 831m², Plac 
pod zabudowę 60zł/mkw. 857-128-132 

EŁK, działka 10000m², działka położona 
w miejscowości Długie, gm. Kalinowo, 
zjazd z głównej drogi asfaltowej. 70.000zł 
660-006-425 

FASTY, ul. Rolna, działka 750.00m², 884-
004-843 157.500zł 856-748-265 AB Grand 

GRA JEWO, działka 400m², . 45.000zł 
660-636-023 

GRODZISK, działka 2498m², Bezpośrednio 
przy rzece Narewka ! Działka położona na 
obrzeżach Puszczy Białowieskiej. 80.000zł 
519-023-853 Grabowscy Nieruchomości 

IGNATKI, działka 860m², działka w kształcie 
prostokąta, dobrze usytuowana w stosun-
ku do kierunków świata 124.700zł 600-
325-453 Apogeum 

IGNATKI, działka 1000m², płaska działka, 
ładnie położona, dobrze usytuowana w 
stosunku do kierunków świata 148.950zł 
600-325-453 Apogeum 
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JUCHNOWIEC Dolny, działka 1505m², bu-
dowlana, 34 x 43m, 100m do drogi asfal-
towej 83.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

KARAKULE, działka 1, 000.00m², Karakule, 
działka budowlana, przy głównej ulicy, 
wszystkie media, na działce fundament.  
130.000zł 502-701-530 

KARAKULE, działka 1000m², działka z 
pozwoleniem na budowę, pełne media 
130.000zł 857-424-016 Apogeum 

KLEPACZE, działka 811m², foremna dział-
ka z rozpoczętą budową domu jednoro-
dzinnego wolnostojącego / fundamenty/ 
220.000zł 600-325-453 Apogeum 

KLEPACZE, działka 1200m², . 180.000zł 
505-456-176 Ada 

KOPLANY, działka 1599m², działka bu-
dowlana z wydanymi warunkami na dom 
jednorodzinny, media-prąd, kanalizacja, 
wodociągi przy działce,  113.000zł 885-
850-247 Area 

KURIANY, działka 1, 595.00m², kształtna, 
asfalt, media, pod budowę domu jak i pod 
działalność 269.000zł 660-474-444 BEWE 

LEWKI, działka 1500m², Pracuj w mieście 
-mieszkaj na wsi.Ładna, spokojna okoli-
ca.Działka częściowo ogrodzona, woda i 
prąd, dojazd asfalt, akualne warunki zab. 
Na działce murowany domek letniskowy 
99.000zł 883-513-108 

LEWKI, działka 9000m², Działka o pow. 0, 
9 ha w bliskiej odległości od Bielska Podl. 
wodociąg i prąd, asfalt, Działka do celów 

budowlanych jak i rekreacyjnych. Warunki 
zabudowy. Możliwy podział. 99.000zł 
883-513-108 

MARKOWSZCZYZNA, działka 1821m², w 
sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej w 
przepięknym miejscu wśród zieleni, wymia-
ry 40 m x 48 m. Dostępne media: prąd przy 
działce, woda, kanalizacja i gaz w drodze.  
219.000zł 600-325-453 Apogeum 

MARKOWSZCZYZNA, działka 3463m², 
kształtna działka wśród zieleni w pobliżu 
ładnych, nowych domów jednorodzinnych 
415.000zł 600-325-453 Apogeum 

MICHAŁOWO, ul. Żwirki i Wigury, działka 
888.00m², objęta planem zagospodarowa-
nia przestrzennego i przeznaczona zgod-
nie z nim pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, z bezpośrednim dostę-
pem do drogi publicznej 62.160zł 505--
09-3-9-85 BIS 

MIŃCE, działka 1600m², . 115.000zł 690-
124-907 Ada 

MOŃKI, działka 1000m², Przy drodze krajo-
wej NR.65. 70.000zł 797-965-804 

NAREWKA, działka 1291m², działka bu-
dowlana granicząca ze ścianą Puszczy 
Białowieskiej, blisko rzeka Narewka, piękne 
miejsce  35.000zł 570-299-000 Era 

N I E WO D N I C A Kościelna, dzia łka 1, 
251.00m², kształtna 210.000zł 660-474-
444 BEWE 

N I E WO D N I C A Kościelna, dzia łka 1, 
431.00m², działka w kształcie trapezu, 
zlokalizowana pomiędzy domami jedno-
rodzinnymi z bezpośrednim dostępem do 
ulicy 250.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

NIEWODNICA Kościelna, działka 1268m², 
Doskonałe miejsce na własny dom, re-
jon nowej zabudowy jednorodzinnej w 
otoczeniu zieleni. Teren suchy, na lekkim 
wzniesieniu. Dostępne inne powierzch-
nie.  196.500zł 519-023-853 Grabowscy 
Nieruchomości 

NOWA Łuka, ul. Nowa Łuka, działka 1, 
133.00m², urokliwie położona działka 
nad zalewem w Siemianówce, na terenie 
objętym planem zagospodarowania prze-
strzennego. 45.500zł 505--09-3-9-85 BIS 

NOWODWORCE, ul. Działkowa, działka 
1350m², działka budowlana, ostatnia do-
stępna z podziału, wokół nowa zabudo-
wa, prąd i gaz w ulicy 216.000zł 668-701-
780 EM4 

NOWODWORCE, działka 1676m², duża, 
kształtna działka w pobliżu granic miasta, 
w sąsiedztwie nowe domy, dobry dojazd 
385.480zł 600-325-453 Apogeum 

OLMONTY, działka 1, 000.00m², budowla-
na, prąd i woda, cicha okolica, dostępne 
większe metraże, Numer oferty Dr409728 
109.000zł 737-165-445 DrBroker 

OLSZT YN, działka 1203m², Myki, gm. 
Dywity. 120.000zł 693-116-915 

PAŃKI, działka 1000m², Działka Budowlana 
15- min od Białegostoku, obszar objęty 
MPZP pod budownictwo jednorodzinne, 

prąd przy działce, woda w ulicy, kanaliza-
cja w perspektywie wybudowania przez 
gminę, Gorąco Polecam ! 90.000zł 516-
129-184 EM4 

PAŃKI, działka 1988m², Działka Budowlana 
- 1988 m² możliwość podziału - wieś PAŃKI 
- 15 min od Białegostoku, prąd przy działce, 
woda w ulicy, obszar objęty MPZP. Gorąco 
Polecam ! 195.000zł 516-129-184 EM4 

PROTASY, działka 1000m², działka budow-
lana. 110zł/mkw. 503-826-587 

RYBAKI, działka 13100m², na produkcje, 
handel, usługi, z budynkami gospodarczy-
mi, 6km od Moniek, MPZP, prąd, woda, 
szambo 920.000zł 519-023-853 Grabowscy 
Nieruchomości 

RYBAKI, działka 24730m², bezpośrednia 
styczność z rzeka Narew, pod zabudowę 
letniskową, jednorodzinną mieszkaniową 
oraz nieuciążliwe usługi, media prąd, 30km 
od Białowieży, 50km od Białegostoku,  
229.000zł 570-299-000 Era 

SIEMIATYCZE, działka 1000m², granicząca z 
Bugiem. 350zł/mkw. 663-414-849 

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

S O B O L E W O, dzia łka 1590m², oraz 
15922m²-działki budowlane, prąd, woda, 
kanalizacja w ulicy, 180zł/m²  286.200zł 
857-446-687 Area 

SOCHONIE, działka 802m², aktualne warun-
ki zabudowy na budynek mieszkalny jed-
norodzinny, dojazd MPK nr 102 108.500zł 
600-325-453 Apogeum 

SOCHONIE, działka 1700m², od strony 
Woroszył. 75zł/mkw. 573-453-527 

SOFIPOL, działka 999.95m², Działka rolno- 
budowlana z warunkami zabudowy dom-
ku jednorodzinnego z garażem. 39.000zł 
534-433-150 

SOFIPOL, działka 1100m², Działka budow-
lana 1100m nowe ogrodzenie z wydany-
mi warunkami z gminy, zabudowy dom-
ku jednorodzinnego, z garażem. 59.000zł 
795-013-099 

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

SOLNICZKI, działka 3, 300.00m², rolno-bu-
dowlana, atrakcyjna, kształtna, asfalt, me-
dia 265.000zł 660-474-444 BEWE 

SOLNICZKI, działka 6, 920.00m², rolno-bu-
dowlana, kształtna, media 180 m 325.000zł 
660-474-444 BEWE 

SURAŻKOWO, os. Konne, działka 1700m², 
Urokliwe działki w dolinie rzeki Supraśl 
! 49.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

WASILKÓW, os. Wasilków, działka 861m², 
dzia łka z pozwoleniem na budowę 
domu jednorodzinnego dwulokalowego 
185.000zł 600-325-453 Apogeum 

WASILKÓW, ul. Wojtachowska, działka 
1600m², . 130zł/mkw. 573-453-527 

WYSZKI, działka 3, 858.00m², warunki za-
budowy, dojazd droga asfaltową, w po-
bliżu woda, prąd, telefon, nr geod. 255-2. 
50.000zł 603-456-433 

Z A B Ł U D Ó W ,  d z i a ł k a  1 7 1 5 m ² , 
Dobrzyniówka, z warunkami zabudowy 
50zł/mkw. 665-669-263 

ZABŁUDÓW, ul. Pawły Kolonia, działka 2, 
667.00m², atrakcyjnie usytuowana dział-
ka budowlana, w samym środku lasu, do 
którego prowadzi droga gminna 65.000zł 
505--09-3-9-85 BIS 

ZAGRUSZANY, działka 2272m², budow-
lana, dostępna sąsiednia o zbliżonej po-
wierzchni, spokojna okolica i urokliwe poło-
żenie blisko natury,  56.800zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

ZAJEZIERCE, działka 6000m², działka z wa-
runkami zabudowy, dojazd drogą asfaltową 
120.000zł 857-424-016 Apogeum 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 980m², 
działka w kształcie prostokąta, z warun-
kami zabudowy 191.100zł 600-325-453 
Apogeum 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 4675m², 
kształtna działka, idealna na inwestycje 
911.625zł 600-325-453 Apogeum 

ZWIERKI, działka 1054m², budowlane, 
równe powierzchnie, dostępnych około 
30 działek, nowa zabudowa jednorodzin-
na w sąsiedztwie 72.730zł 519-023-853 
Grabowscy Nieruchomości 
ŁAPY, działka 1400m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, dom 8x17m, drewnia-
ny do remontu.  340.000zł 514-120-705 

ŁOMŻA, działka 4000m², gm. Łomża, działka 
prawie kwadratowa z budynkami gospo-
darczymi i domem mieszkalnym, ogro-
dzona, rośnie 150 sztuk Thuj 5 letnich. 
1.200.000zł 504-464-359 
ŁO MŻA , dzia łka 60 0 0m², S iemień 
Nadrzeczny, działka prawie kwadratowa 
od strony rzeki Narwi, piękne widoki, czy-
ste, zdrowe powietrze, przy drodze żwi-
rówce gminnej. 62zł/mkw. 504-464-359 

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 4, 500.00m², rolno- 
budowlana. 30zł 518-457-738 

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

BIELSK Podlaski, działka 4800m², dział-
ka rolna, przy drodze gminnej. 8zł/mkw. 
510-715-661 

C H O ROS ZC Z, dzia łka 67000m², Ok. 
Choroszczy, w jednej działce. 600.000zł 
696-437-754 

CIECHANOWIEC, ul. Wspólna, dział-
ka 21600m², Sprzedam działki rolne 
przy drodze asfaltowej (ul. Wspólna). 
Rozmieszczenie działek widoczne na za-
łączonej mapce. 40.000zł/ha 603-981-570 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Letniki, działka 
4219m², działki w trakcie wydzielania, do-
stępne powierzchnie od 2498 m², 30zł/m² 
124.230zł 857-422-115 EM4 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Dobrzyniewo 
Duże, działka 5064m², . 303.840zł 505-
456-176 Ada 

DOBRZYNIÓWKA, działka 65000m², gm. 
Zabłudów, działka rolna. 4, 50zł/mkw. 
668-642-782 

EŁK, działka 5000m², działka położona w 
miejscowości Straduny, gm. Ełk, centrum 
miejscowości, z własną linią brzegową o dł. 
150m, nad rzeką. 95.000zł 660-006-425 

FASTY, działka 1, 289.00m², pod budownic-
two jednorodzinne położona w miejscowo-
ści Fasty. Nieruchomość w kształcie prosto-
kąta o wymiarach ok. 25x52. Bezpośrednio 
przy działce dostępny prąd, woda i kanali-
zacja 105.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

GM.MICHAŁOWO, działka 145000m², . 7zł/
mkw. 601-320-681 

GREGOROWCE, os. Gregorowce, działka 
23300m², działka rolna, grunty klasy III i 
IV oraz pastwiska, uzbrojenie prąd i woda 
59.000zł 857-424-016 Apogeum 

HAJNÓWKA, działka 17000m², gruntu orne 
ok. Hajnówki. 30.000zł/ha 856-823-487 

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

HENRYKOWO, działka 15, 200.00m², rolna 
z możliwością zabudowy 750.000zł 660-
474-444 BEWE 

JANÓW, działka 19000m², łąka w miej-
scowości Sosnowe Bagno 35.000zł/ha 
512-052-746 

LIPSK, ul. skieblewo, działka 26000m², 
sprzedam łąkę w skieblewie nr88/1 o pow 
2, 60 ha 2, 00 ha łąka 0, 60 ha bagno-las 
za całość 40tyś działkę siedlisko położ w 
skieblewie przy drodze asfa o pow 0, 5 ha 
za 25tyś 40.000zł 506-174-192 

MILEJCZYCE, ul. Jaroszówka, działka 
500000m², Wezmę w dzierżawę grunty 
orne, łąki ok Boćki, Milejczyce 695332129 
1zł 695-332-129 

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

SEJNY, działka 4500m², działka rolna w oko-
licach Sejn, dom drewniany, stodoła, obora, 
magazyn, piwnica kamienna, sad, blisko 
rzeka i las. 95.000zł 669-050-502 

SIEMIAT YC ZE, Przyjmę w dzierżawę 
łąki, ugory i grunty orne, w gm. Nurzec 
Stacja, Kleszczele i gminach sąsiednich. 
1zł 577-702-556 

STOŻNE, os. Przepiórki, działka 3016m², 
malowniczo położona działka, wokół za-
budowa rekreacyjna, 200 m do jeziora  
90.480zł 857-422-115 EM4 

SUCHOWOLA, działka 3000m², działka 
rolna. 13.000zł 501-666-727 

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--09-3-9-85 BIS 

SURAŻ, działka 7100m², łąka. 13.000zł 
664-907-843 

SURAŻ, działka 7800m², działka nad Narwią. 
105.000zł 508-789-456 

SURAŻ, działka 500000m², Przyjmę w dzier-
żawę grunty orne, łaki ok Suraża, Doktorc, 
Strabli 695332129 1zł 695-332-129 

WÓLKA, działka 18600m², przy drodze 
asfaltowej Juchnowiec - Biele, gmina 
Juchnowiec,  możliwość podziału oraz 
uzyskania warunków zabudowy.  22zł/
mkw. 505-103-220 

ZABŁUDÓW, działka 1200m², Folwarki 
Tylwickie, 1200m², oraz 5000m², możliwość 
przekształcenia. 7zł/mkw. 511-273-647 

ZABŁUDÓW, działka 6900m², działka rolna. 
4zł/mkw. 668-642-782 

ZABŁUDÓW, działka 9000m², działka rol-
na z warunkami zabudowy. 8, 50zł/mkw. 
668-642-782 

REKREACYJNE
GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², rekreacyj-
no- budowlana, plan na budowę, z do-
stępem do jeziora Kisajno +media. 130zł 
507-960-008 

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², z dostępem 
do jeziora i plaży. 130zł 507-960-008 

GIŻYCKO, działka 1600m², rekreacyjno- 
budowlana +media, nad jeziorem Kisajno 
lub zamiana na mieszkanie w Białymstoku. 
120zł/mkw. 507-960-008 

G M I N A Sokó łka, dzia łka 830 0 m², 
Planteczka, prąd, wodociąg, blisko puszcza 
Knyszyńska i rzeka, możliwość wykopania 
stawu. 13zł/mkw. 511-240-244 

GRAJEWO, działka 1, 600.00m², rekreacyj-
no- budowlana, media, dostęp do plaży i 
jeziora Pisajno. 120zł 507-960-008 

JABŁOŃSKIE, działka 12400m², wjazd z 
drogi asfaltowej, z wodą przepływową za-
drzewiona, z czynna plantacją malin ok 30a 
media na miejscu. 95.000zł 502-274-443 

LEWICKIE, działka 2097m², ładne położenie, 
CEN-GS-1235, tel 853070975 119.000zł 
853-070-975 Centrum 

OLECKO, działka 140000m², działka nad 
jeziorem, miejscowość Gryzy, pięknie po-
łożona, częściowo zalesiona, woda, prąd. 
7zł/mkw. 514-250-338 

SIEMIATYCZE, działka 1000m², z widokiem 
na Bug, posiadam materiał na dom, goto-
wy fundament.  50zł/mkw. 663-414-849 

POD INWESTYCJE
BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, działka 1, 
200.00m², pod usługi, przemysł, prąd, 
woda, kanalizacja na miejscu. 380zł/mkw. 
517-652-557 

BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 10, 
914.00m², INWESTYCYJNA, rolno - budow-
lana z dużym potencjałem 1.980.000zł 
660-474-444 BEWE 

KUCHARÓWKA, działka 30, 000.00m², ide-
alna pod działalność, warunki zabudowy 
770.000zł 660-474-444 BEWE 

NOWODWORCE, ul. Kwiatowa, działka 
8512m², ul.Kwiatowa, prąd i gaz w przy-
legającej ulicy, wokół nowa zabudowa 
1.064.000zł 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 ma-
lowniczej Puszczy Knyszyńskiej, pod za-
budowę turystyczno - wypoczynkową i 
pensjonatową, część pod zabudowę jedno-
rodzinną 350.000zł 600-325-453 Apogeum 

ZŁOTORIA, działka 6022m², położona przy 
trasie S8 w pobliżu węzła Tykocin, w rejonie 
miejscowości Złotoria. Kształt zbliżony do 
prostokąta 93 m x 65m. Teren płaski, suchy. 
tel. 501-73-83-93  1.080.000zł 519-023-
853 Grabowscy Nieruchomości 
ŁAPY, ul. Wodociągowa, działka 1500m², 
Nr. geodezyjny 1032-4 110zł/mkw. 
506-703-315 
ŁYSKI, działka 9, 733.00m², działka inwesty-
cyjna objęta MPZP pod mieszkaniówkę i 
działalność 2.910.167zł 660-474-444 BEWE 

LEŚNE
BIAŁYSTOK, działka 1500m², Klewinowo, 
0.15ha, las. 3zł 668-642-782 

BIAŁYSTOK, działka 5000m², 0, 5 ha 
lasu sosnowego, 80 letni na terenie gm. 
Michałowo. 50.000zł 728-860-389 

BIAŁYSTOK, działka 19000m², w tym 0.5ha 
lasu. 100.000zł 601-323-135 
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BIAŁYSTOK, działka 25000m², działka le-
śna znajduje się 700 m od szosy Białystok-
Lublin. Dojazd drogą gminną w pobliżu 
prąd. 135.000zł 883-688-022 

CHOJEWO, działka 12, 000.00m², las po-
nad 60 lat na sprzedaż, drzewo tartaczne, 
asfalt przy działce 34.000zł 796-785-785 
em5 nieruchomości 

GRAJEWO, działka 5000m², łąka w ob-
rębie miejscowości Białaszewo.  8.000zł 
660-006-425 

GRAJEWO, działka 10000m², las w gminie 
Radziłów . 30.000zł 514-712-841 

GRAJEWO, działka 150000m², 1ha lasu 
+05ha łąki, w obrębie miejscowości 
Grozimy. 25.000zł 660-006-425 

HAJNÓWKA, 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 

KNYSZYN, działka 24500m², las sosno-
wy 32 letni, 2km od Knyszyna. 35.000zł 
600-857-863 

MILEJCZYCE, działka 1000m², działki leśne 
3szt. 5.000zł 602-615-159 

MOŃKI, działka 12000m², las olszyna.  
25.000zł 506-260-850 

SIEMIATYCZE, działka 4000m², brzoza, 
prąd, woda. 55.000zł 728-860-389 

WYSOKIE Mazowieckie, działka 100740m², 
las mieszany: olszyna +brzezina, gm. 
Klukowo, miejscowość Żabiniec, cena do 
uzgodnienia. 375.000zł 600-230-134 

WYSZKI, działka 6000m², las olszowy. 
25.000zł 797-467-157 

SIEDLISKOWE
BIAŁYS TOK, dzia łka 20000m², łąka. 
35.000zł/ha 507-975-896 

BIAŁYSTOK, działka 5, 000.00m², gm. 
Supraśl, działka siedliskowa, bud. go-
spodarczy, woda, drzewa.  45zł/mkw. 
507-680-886 

JANOWICZE KOLONIA, działka 3001m², 
działka zabudowana: dom drewniany 63m², 
2 obory murowane, stodoła drewniana, 
letnia kuchnia murowana, spichlerz drew-
niany, prąd, woda. Działka przy drodze as-
faltowej. 420.000zł 607-226-128 

OLECKO, działka 400000m², gospodarstwo 
agroturystyczne na Mazurach, nad jezio-
rem, budynek mieszkalny 980m² pow. użyt-
kowej 12 pokoi, sala bankietowa +stajnia, 
pilne, cena do uzgodnienia. 3.800.000zł 
514-250-338 

TYKOCIN, działka 2500m², siedlisko w gmi-
nie Tykocin, stodoła drewniana 100m² +bu-
dynek gospodarczy ok 120m², działka pod 
dom, w środku wsi. 50.000zł 512-779-582 

ZAMBRÓW, działka 5000m², działka sie-
dliskowa z domem i zabudowaniami, 
ogrodzona, ok. Rutki Kossaki. 250.000zł 
601-264-738 

BIAŁYSTOK, działka 2700m², Na sprzedaż 4 
działki rekreacyjne o powierzchni 2700m² 
każda. Działka jest w kształcie prostokąta o 
wymiarach 25m szerokość i 122m długości. 
Z jednej strony bokiem graniczy ze stru-
mieniem, a z drugiej 35.000zł 574-491-815 

BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 5339m², 
działka inwestycyjna, objęta MPZP-funkcja 
mieszkaniowa i usługowa, wszystkie media, 
320zł/m² 1.708.480zł 885-850-247 Area 

OLMONTY, działka 1, 002.00m², działki zlo-
kalizowane w Olmontach, objęte planem 
zagospodarowania przestrzennego i prze-
znaczone w nim pod zabudowę usługowa 
190.380zł 505--09-3-9-85 BIS 

Lokale użytkowe
MICHAŁOWO, . 600.000zł 690-124-907 
Ada 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, . 14.268.000zł 
690-124-907 Ada 

IGNATKI, . 19.680zł 690-124-907 Ada 
B I A ŁY S T O K , ul .  S ienkiewicza, os . 
Sienkiewicza, 152 m² w reprezentacyjnej 
kamienicy na biuro, kancelarię, usługi, IV 
piętro, winda, +VAT  885.000zł 660-474-
444 BEWE 

AUGUSTÓW, Sprzedam bardzo dobrze 
prosperujacy pensjonat/hotel o wysokim 
standardzie wraz z dzialka budowlana nad 
jeziorem Blizno. Zapraszam do kontaktu i 
obejrzenia nieruchomosci. 1.500.000zł 
698-955-677 

BIAŁYSTOK, Wynajmę warsztat samocho-
dowy, + łazienka, centrum Białegostoku 
cena do uzg. 1.500zł 795-200-991 

BIAŁYSTOK, ul. Składowa, budynek usługo-
wy o pow. 1332m, na działce o pow. 2950m 
5.000.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

SOKÓŁKA, budynek użytkowo- mieszkalny 
usytuowany w centrum Sokółki (kamienica 
piętrowa), przy głównej drodze przeloto-
wej przez Sokółkę. 150.000zł 505--09-
3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, ul. Piasta, os. Bojary, lokal 
usługowy o powierzchni 112m. W budyn-
ku znajdą się 33 mieszkania o pow. od 39 
m² do 77 m² oraz 6 lokali usługowych na 
parterze.  649.194zł 505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, ul. Piasta, lokal usługowy o po-
wierzchni 119m. W budynku znajdą się 33 
mieszkania o pow. od 39 m² do 77 m² oraz 
6 lokali usługowych na parterze. 725.900zł 
505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, os. Bema, lokal użytkowy, 
wykończony, z dostępem do parkingu 
189.000zł 600-325-453 Apogeum 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 111, 93, LOK. NR 
6, PARTER, LOKAL USŁUGOWO
HANDLOWY, STAN DEWELOPER

SKI, PARKING PRZED BUDYN
KIEM. 4.999zł/mkw. 664-055-772 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 118, 94, LOK. NR 
5, PARTER, LOKAL USŁUGOWO
HANDLOWY, STAN DEWELOPER

SKI, PARKING PRZED BUDYN
KIEM. 4.999zł/mkw. 664-055-772 

MOŃKI, test 2.500.000zł 505--09-3-9-
85 BIS 

Garaże i miejsca postojowe

 » BIAŁYSTOK, B STOK, CENTRUM, 
MIEJSCE PARKINGOWE POD BU
DYNKIEM MIESZKALNYM PRZY UL. 
MŁYNOWEJ. 18.000zł 606-805-664 

BIAŁYSTOK, B-stok, os. Białostoczek, ga-
raż do wynajęcia, ul. Gołdapska. 150zł 
692-922-569 

BIAŁYSTOK, Kupię garaż murowany lub 
blaszak z miejscem w Białymstoku, do 
10.000zł. 1zł 790-324-705 

BIAŁYSTOK, ul. Zagórna 2A, Wynajem garaż 
16, 7m² od kwietnia. 250zł 503-121-581 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, Wynajmę ga-
raż Murowane. 300zł 795-999-550 

BIAŁYSTOK, ul. Łąkowa 3, os. Nowe Bojary, 
Wynajmę miejsce postojowe Łąkowa 3  
200zł 505-382-730 

BIAŁYSTOK, ul. Żyzna, os. Wygoda, garaż 
w bloku do wynajęcia, teren ogrodzony, 
wjazd na pilot. 250zł 609-405-958 

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

Posiadam do wynajęcia

BIAŁYSTOK, ul. Piastowska, wynajmę 
mieszkanie 3-pokojowe. 1.300zł/+opłaty 
721-111-494 

B I AŁYS TO K, ul. Pu łaskiego, . 220zł 
517-914-893 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, . 1.000zł 690-
124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, . 1.300zł 690-
124-907 Ada 

BIAŁYS TO K, 45m², . 600zł/+liczniki 
600-900-969 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, . 1.400zł 690-
124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, 160m², parter, 5 
pomieszczeń, klimatyzacja, Numer oferty 
Dr756908 16.000zł 737-165-445 DrBroker 

BIAŁYSTOK, 36m², ul. Wesoła, os. Piaski, 2 
pokoje, IX piętro, ul. Wesoła +opłaty 900zł 
660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 2 pokoje, 
wydanie natychmiast  1.200zł 570-299-
000 Era 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, 23m², lokal biu-
rowy, 3 piętro, parking, Numer oferty 
Dr912077 650, 41zł 737-165-445 DrBroker 

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, 3 -pok. II 
piętro, nowy blok. Salon z aneksem ku-
chennym, 2 oddzielne sypialnie, łazienka, 
garderoba, piwnica i balkon. Koszt najmu: 
- 1-miesięczna kaucja 1.300zł 600-325-
453 Apogeum 

B I A ŁY S T O K ,  u l .  S u k i e n n a ,  o s . 
Przydworcowe, 61 m², parter 3 osobne 
pokoje + kuchnia, 1350zł +opłaty 1.350zł 
660-474-444 BEWE 

DOBRZYNIEWO Duże, 50m², Dobrzyniewo, 
50m², magazyn, osobie uczciwej i spokoj-
nej. 700zł 695-834-286 

BIAŁYSTOK, ul. Adama Mickiewicza, os. 
Mickiewicza, II piętro, gotowe do wpro-
wadzenia, wysoki standard, czynsz 3000zł 
(wszystkie opłaty) 3.000zł 516-010-978 
Area 

BIAŁYSTOK, os. Bojary, Nowe budownic-
two, 90m², 3 pokoje, 3 piętro, wyposażone, 
Numer oferty Dr224004 2.000zł 737-165-
445 DrBroker 

BIAŁYSTOK, 30m², ul. dubois, os. nowe 
miasto, Wynajme m umeblowane  1.000zł 
536-867-100 

WYSOKIE Mazowieckie, Wynajmę dom w 
Wysokim Mazowieckim. 600zł 573-954-712 

BIAŁYSTOK, ul. Broniewskiego, Wynajmę 
kawalerkę wyposażoną, wolna od marca, 
kaucja. 1.100zł/całość 728-324-888 

BIAŁYSTOK, ul. Witosa, Wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe, 50m², osobom pracują-
cym lub uczącym się. 1.400zł 606-900-455 

BIAŁYSTOK, ul. Ciepła, Wynajmę pokój dla 
dziewczyny bez nałogów, uczącej się lub 
pracującej, wi-fi , umeblowany, bez kaucji. 
200zł/+liczniki 662-623-701 

BIAŁYSTOK, ul. Fabryczna, Wynajmę pokój 
z balkonem, 300zł kaucji zwrotnej. 550zł/
całość 695-974-308 

BIAŁYSTOK, os. centrum, Wynajmę pokój. 
600zł 691-100-129 

IGNATKI, Wynajmę pomieszczenie z kana-
łem, 23x7m. 3.000zł 505-456-149 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 19



20  OFERT Y DEWELOPERÓW 

Budmex to fi rma deweloperska, która 
w podbiałostockiej Choroszczy jest doskonale 
znana i ceniona za jakość i precyzję realizacji. 

Do tej pory oferta Budmexu składała się z domów 
jednorodzinnych. Teraz klienci będą mogli skorzystać 
z budownictwa wielorodzinnego. Osiedle zostanie 
oddane do użytku w drugim kwartale 2021 roku. 

– Bloki w Choroszczy to naprawdę ewenement. Przez osta-
nie czterdzieści lat nikt tu nie inwestował w budownictwo 
wielorodzinne. Dopiero w ostatnim czasie zmieniono plan 
zagospodarowania przestrzennego, który stwarza taką możli-
wość. Dla naszej fi rmy to wielka szansa dlatego nieustannie 
inwestujemy w grunt i w budynki mieszkalne – mówi Krzysztof 
Otapowicz, deweloper i prezes fi rmy Budmex w Choroszczy 
i dodaje, że choć inwestycja dopiero startuje to już cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem.

Osiedle Zacisze zlokalizowane jest praktycznie w cen-
trum Choroszczy, która doskonale jest skomunikowana 
z Białymstokiem. Kursuje to autobus białostockiej komunikacji 
miejskiej, a dojazd samochodem zajmuje kilkanaście minut. 
Niebawem do użytku zostanie oddany węzeł w Porosłach, wówczas 
dojazd do stolicy Podlasia będzie jeszcze krótszy.

Osiedle będzie zlokalizowane w przepięknych okolicznościach 
przyrody w otoczeniu zieleni. W bezpośrednim sąsiedztwie są skle-
py, urzędy, przychodnie, szkoły, przedszkola, żłobki. Na obrzeżach 
miasta przy ulicy Branickiego powstała plaża miejska wraz 
z placem zabaw, siłownią i miejscami do grillowania. W sezonie 
to miejsce tętni życiem. Dodatkowo w Choroszczy od kilku dni 
działa pierwsza profesjonalna siłownia, jest też stadion miejski. 
Otoczone zielenią ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, 
plac zabaw, skate park i jeszcze tężnia – tak jeszcze w tym roku 
będą wyglądać bulwary w Choroszczy.

W ostatnich latach miasteczko przeszło całkowitą metamor-
fozę i tym przyciąga nie tylko turystów, ale coraz więcej osób 
wybiera je jako swoje miejsce na ziemi.

B    CB    C

Osiedle Zacisze – cisza, rekreacja Osiedle Zacisze – cisza, rekreacja 

Osiedle Zacisze w Choroszczy 

Choroszcz w ostatnich latach przeszła metamorfozę
Osiedle będzie zlokalizowane w przepięknym otoczeniu terenów zielonych i z doskonałym dojazdem do cen-
trum Białegostoku 
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O FIRMIE

Firma „BUDMEX” specjalizuję się w budownictwie 
jedno i wielorodzinnym na terenie województwa 
Podlaskiego. Dzięki wykwalifikowanej kadrze 
oraz zastosowaniu najlepszej jakości materiałów, 
zapewnia solidność, a zarazem szybkość świadczo-
nych usług. Stawia na doświadczonych specjalistów 
branży budowlanej, remontowo-budowlanej 
i instalatorsko-wykończeniowej. Współpracuje 
z najlepszymi architektami regionie. „BUDMEX” 
wyróżnia się na rynku wysokim standardem re-
alizacji projektów. 

Oferta Budmexu na Osiedlu Zacisze obejmuje docelowo 6 
bloków z około 200 mieszkaniami. Budowane będą w trzech 
odrębnych etapach. Metraże mieszkań w przedziale od 27m2 
(kawalerki) do 93m2 (apartamenty). Cena również jest atrakcyjna 
bo za metr kwadratowy deweloper liczy sobie 4599 zł.

– Nasi architekci zadbali o to, by lokale były ustawne i dawały 
możliwość ciekawych aranżacji. Każde mieszkanie będzie posiadać 
duży balkon, a niektóre tarasy, bądź na parterze ogródki – dodaje 
Krzysztof Otapowicz.

Budynki z zewnątrz o nowoczesnych rozwiązaniach archi-
tektonicznych, stonowanej elewacji w technologi styropian- tynk 
silikonowy z boniami, będą doskonale się komponować 
z otoczeniem.

Wykorzystane zostaną okna trzyszybowe w dwóch odcieniach: 
kolor antracytowy- parter i czwarte piętro, kolor drewna- pozostałe 
trzy piętra. Balkony zakończone zostaną stalowymi balustradami, 
które nadadzą smaku całej tej kompozycji.

Co ważne przestrzeń wokół zaprojektowano jako wypoczyn-
kową i rekreacyjną, z placem zabaw dla dzieci oraz licznymi 
nasadzeniami roślinnymi.

– Pomyśleliśmy również o odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych, a także o garażach podziemnych. Ogrzewanie 
i wodę dostarczać będzie ZECWiK z Choroszczy – mówi szef 
Budmexu.

Osiedle Zacisze ma zostać oddane do użytku w drugim kwar-
tale 2021 roku

Na parterach zaprojektowane zostały lokale usługowe, które 
doskonale się będą nadawały na sklepy, gabinety, gastronomię 
i inną działaność.

Osiedle Zacisze to idealne miejsce do zamieszkania lub też 
na inwestycję. 

Zapytaj o szczegółową ofertę:
biuro@budmex.net

tel. 791 767 022
www.budmex.net

   40    40 

i przyroda na wyciągnięcie rękii przyroda na wyciągnięcie ręki

W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla są szkoły, przedszkola i żłobki. Plaża miejska w Choroszczy to idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu nie tylko latem 

Budynki z zewnątrz o nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych, stonowanej elewacji w technologi styropian – tynk silikonowy z boniami, 
będą doskonale się komponować z otoczeniem.
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Komfortowe domy Komfortowe domy 
na Nowym Mieściena Nowym Mieście
Yuniversal Podlaski kontynuuje budowę domów 

jednorodzinnych 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 
możliwość podłączenia kominka. Pierwsze piętro to sypialnia 
z łazienką, a także dwa pokoje oraz łazienka ogólnodostępna. 
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje również poddasze o po-
wierzchni około 40 m2.

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

Niewątpliwie jednym z największych atutów inwestycji jest 
jej lokalizacja. Domy znajdują się w cichej i spokojnej okolicy 
na osiedlu Nowe Miasto. W ich bliskim sąsiedztwie funkcjo-
nują apteka i poczta, a nieopodal mieszczą się przedszkole oraz 
szkoła podstawowa. Nieco dalej znajduje się dyskont spożywczy. 
Na osiedlu nie brakuje też mniejszych sklepików, w których można 
zrobić drobne, codzienne zakupy. Nie zapominajmy też o bliskim 
sąsiedztwie Lasu Zwierzynieckiego – w wolnej chwili warto jest 
wybrać się całą rodziną na spacer do parku by odpocząć i miło 
spędzić czas w otoczeniu przyrody.

Kolejną zaletą domów jest ich bliskie położenie względem 
ulicy Kawaleryjskiej. Jeszcze kilka lat temu była to dość głośna 
i pełna samochodów ulica. Teraz, po oddaniu do użytku ulicy 
Wiosennej, gdzie wykonano kilka pasów ruchu, po Kawaleryjskiej 
dużo rzadziej poruszają się samochody. Jednocześnie z ulicy 
Horodniańskiej bardzo łatwo dostać się do centrum miasta – 
dojazd samochodem do śródmieścia zajmuje około ośmiu minut, 
a autobusem – tylko kilkanaście. Warto też zaznaczyć, że przy-
stanki komunikacji miejskiej znajdują się w odległości zaledwie 
kilkudziesięciu metrów od budowanych obecnie domów.

Osoby zainteresowane zakupem jednego z domów przy ulicy 
Horodniańskiej z pewnością zainteresuje ich cena. Ceny zaczynają 
się od 4120 złotych za metr kwadratowy. To stosunkowo niewiele, 
jeżeli mówimy o zakupie nieruchomości o tak dużej powierzchni 
i w tak dobrej lokalizacji.

Planowany termin zakończenia budowy domów przy ulicy 
Horodniańskiej to I kwartał 2021 roku. Dodatkowe informacje 

na temat inwestycji można znaleźć na stronie internetowej 
www.yp.com.pl  lub otrzymać kontaktując się bezpośred-
nio z Biurem Sprzedaży fi rmy Yuniversal Podlaski (Białystok, 
ul. Piękna 3, tel. 85 747 30 30).

O FIRMIE

Yuniversal Podlaski jako dewelo-
per oferuje szeroki wybór inwestycji 
w Białymstoku i Warszawie. Firmowi 
doradcy służą fachową poradą na każdym 
etapie zakupu nieruchomości. Jak mówią 

przedstawiciele spółki, jej najlepszą wizytówką są dzie-
siątki zadowolonych klientów. Są wśród nich zarówno 
mieszkańcy wybudowanych przez firmę osiedli jak 
również przedsiębiorcy korzystający ze znajdujących 
się w jej zasobach lokali usługowych.



BIAŁYSTOK, 33m², ul. Sienkiewicza, 
Wynajmę ustawny lokal z doprowadzoną 
wodą. Przeznaczenie: biuro, handel. usługi. 
Posiada duże okno i witrynę oraz miejsce 
na reklamę na elewacji budynku. Duży 
parking. 1.000zł 790-603-234 

BIAŁYSTOK, 28m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, atrakcyjna powierzchnia biu-
rowa, +opłaty 1.100zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 56m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, atrakcyjna powierzchnia 
biurowa, 3 pokoje + opłaty 2.000zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Piasta, os. Bojary, atrakcyjne 
miejsce postojowe w garażu podziemnym, 
ul. Piasta 150zł 660-474-444 BEWE 

WASILKÓW, do zamieszkania i pod dzia-
łalność +opłaty ok. 1000 zł 7.300zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, kawalerki na 
wynajem, wyposażone, parter 1.100zł 796-
785-785 em5 nieruchomości 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia.  25zł/
doba 660-636-023 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal użytkowy, 
135m², parter, magazyn z rampą, Numer 
oferty Dr301428 2.300zł 737-165-445 
DrBroker 

BIAŁYSTOK, 128m², lokale i pomieszcze-
nia w nowo powstałym budynku przy ul. 
Konduktorskiej 34 róg Hetmańska 25. 
Wysoki standard, duże witryny, klimaty-
zacja, monitoring, miejsce parkingowe. 
49zł/m² 602-405-688 

WASILKÓW, 100m², lokal  handlowy w 
centrum Wasilkowa.  2.900zł 793-700-026 

BIAŁYSTOK, 65m², na cichą działalność.  
1.000zł 795-999-550 

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, nowe, ume-
blowane, dziewczynie lub pani. 1.000zł 
604-595-157 

BIAŁYSTOK, 120m², os. Wygoda, parter 
w nowym bloku, stan deweloperski do 
własnej aranżacji, duże witryny,  3.639zł 
570-299-000 Era 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sukienna, os. 
Przydworcowe, parter, 62 m², osobne 3 
pokoje, widna kuchnia, atrakcyjne + opłaty 
1.350zł 660-474-444 BEWE 

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

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, pod biuro, 13 
pomieszczeń, 325m²m ogrzewanie i woda 
w cenie, Numer oferty Dr165885 10.075zł 
737-165-445 DrBroker 

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

BIAŁYSTOK, ul. Wasilkowska, pokoje do 
wynajęcia, duży pokój z sypialnią, blisko 
centrum, mile widziani studenci medy-
cyny, wyposażone, 450zł-550zł. 550zł 
503-624-093 

BIAŁYSTOK, ul. Rynek Kościuszki, pokój 
biurowy, 2 piętro w kamiennicy usługowej, 
przy Ratuszu 600zł 505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, os. Piasta, pokój dla studen-
tów.  400zł/osobę 507-680-886 

BIAŁYSTOK, os. Pieczurki, pokój umeblowa-
ny, internet, tv, bez dodatkowych kosztów. 
500zł/całość 604-678-359 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, reprezentacyjny lokal 152 
m², IV piętro, winda, na biuro, kancelarię, 
usługi, szkołę i inne 4.500zł/+opłaty 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 55m², ul. Kręta, os. Nowe 
Miasto, ul. KRĘTA 55 m², KOMFORTOWE 
3 pokoje, taras 50 m², miejsce postojowe w 
garażu + opłaty 1.800zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 54m², ul. Św. Mikołaja, os. 
Centrum, ul. Św. Mikołaja 1. Lokale biuro-
we, V piętro. Przestronne, widne pomiesz-
czenia, klimatyzacja, winda, monitoring bu-
dynku. Pozostałe powierzchnie: 49m², 43, 
50m², 37, 50m²  30zł/mkw. 856-633-672 

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Świętego Rocha, os. 
Centrum, ul. Św. Rocha, parter, +opłaty 
1.300zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, ul.Legionowa, I 
piętro, Lokal 30m², (czynsz) 300zł + prąd+ 
1.200zł 857-446-687 Area 

 » BIAŁYSTOK, UL. TRANSPORTOWA 
3, OS. NOWE MIASTO, WYKOŃCZO
NY LOKAL USŁUGOWY ZNAJDU
JĄCY SIĘ NA PARTERZE BUDYN
KU Z 2010R, 2100 + OPŁATY OK. 
400ZŁ.  2.500zł 664-055-772 

BIAŁYSTOK, ul. Sowlańska, wynajmę kawa-
lerkę, +kaucja. 500zł/+opłaty 606-282-188 

BIAŁYSTOK, ul. Ogrodowa 3, wynajmę miej-
sce postojowe 170zł 518-412-493 

BIAŁYSTOK, ul. Konopnickiej, wynajmę 
mieszkanie 1 pokojowe od 1.03.2020r., 
op łaty ok. 300z ł. 1.000z ł/+op łaty 
507-624-393 

BIAŁYSTOK, wynajmę mieszkanie 30m² w 
Centrum. 1.000zł 692-087-447 

BIAŁYSTOK, os. Bacieczki, wynajmę miesz-
kanie 43m², i piętro. 1.000zł/+opłaty 
517-875-601 

BIAŁYSTOK, ul. Jagienki, wynajmę pokój 
dziewczynie, może być na zjazdy w week-
endy, tanio, blisko uczelni, umeblowany, 
tv. 10zł 662-623-701 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, wynajmę po-
kój w domu jednorodzinnym ( najchętniej 
osobie starszej) 500zł 857-453-549 

BIAŁYSTOK, wynajmę pomieszczenie 40m² 
na magazyn. 400zł 577-737-270 

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, wynajmę ume-
blowany pokój. 530zł 502-782-576 

Wynajem krótkoterminowy
BIAŁYSTOK, Noclegi, imprezy okoliczno-
ściowe, ruska bania, kuligi. 602-634-044 

Poszukuję do wynajęcia
BIAŁYSTOK, Kobieta lat 60, bez nałogów, 
pracująca szuka taniej, samodzielnej stan-
cji. 794-350-911 

BIAŁYSTOK, Para z dwójką dzieci poszu-
kuje mieszkania w Białymstoku lub oko-
licach do wynajęcia, minimum 2 pokoje, 
osoby szanujące cudzą własność. 1.000zł 
531-326-561 

BIELSK Podlaski, Poszukuję kawalerki do 
wynajęcia lub małe mieszkanie w domu 
jednorodzinnym. w Bielsku- Podlaskim. 
577-702-556 

BIAŁYSTOK, Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia od marca na osiedlu Mickiewicza, 
Piasta, Mieszka I, Warszawska Chrobrego 
na dłuższy okres czasu  733-358-733 

BIAŁYSTOK, Poszukuję niedużego magazy-
nu do wynajęcia, w B-stoku. 660-799-112 

BIAŁYSTOK, Poszukuję starego domku do 
wynajęcia dla rodziny, Białystok i okolice. 
510-534-449 

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 100m², 
produkcja- magazyn, połączony z budyn-
kiem mieszkalnym 60m², wynajem same-
go mieszkania 500zł. 1.500zł 518-712-933 

Kupię
BIAŁYSTOK, Kupie mieszkanie z ogródkiem. 
857-463-913 

BIAŁYSTOK, Kupie nie duży dom lub bliź-
niak w Białymstoku do 400tyś za gotówkę, 
bez pośredników, cena uzależniona jest 
od powierzchni, stanu i wyposażenia, do 
wprowadzenia. 534-002-622 

BIAŁYSTOK, Kupimy każde mieszkanie 
do remontu lub zadłużone Spadkowe 
Komornicze Po remoncie Udzia ły 
Posiadamy mieszkania na zamianę 
Płacimy gotówką lub przelewem od ręki  
513-511-003 

BIAŁYSTOK, Kupię dom murowany do ma-
łego remontu do 100 tys. zł. Do 60km od 
Białegostoku. Dom musi nadawać się do za-
mieszkania. 100.000zł/całość 579-005-267 

BIAŁYSTOK, Kupię domek letniskowy do 
całorocznego zamieszkania, Studzianki 
lub Sokołda, do 100.000zł. 10.000zł 
728-860-389 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę budowlaną i in-
westycyjną, Ignatki osiedle lub Ignatki. 1zł 
698-195-597 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę pod dwa garaże, 
ok. B-stoku, Ełku, Grajewa. 600-826-096 

BIELSK Podlaski, Kupię działkę w Bielsku 
Podlaskim powyżej 900 m². 518-462-267 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w Ignatkach 
Osiedle. 1zł 698-195-597 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w Ignatkach, ul. 
Borsucza. 1zł 698-195-597 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w Ignatki 
Osiedle lub Księżyno Kolonia lub Ignatki. 
698-195-597 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w ok. B-stoku, 
Ełku, Grajewa, z dojściem do rzeki. 
600-826-096 

BIAŁYSTOK, Kupię garaż wraz z ziemią, 
ok. B-stoku, Grajewa, Ełku. 600-826-096 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 2 pokojowe 
na parterze lub z windą w nowym budow-
nictwie, w rozsądnej cenie, bez pośredni-
ków. 696-825-965 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 2 pokojowe 
w Białymstoku, do 180.000zł. 609-931-017 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 2 pokojowe, 
do 230.000zł. 604-107-228 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 2-3 poko-
jowe od prywatnej osoby. Telefon: 514 
047 772. Cena uzależniona od powierzch-
ni i wyposażenia do negocjacji. Przemyślę 
każdą propozycję.. 200.000zł 514-047-772 

WASILKÓW, Kupię mieszkanie 2-pokojowe 
w Wasilkowie, stare budownictwo, do re-
montu. 140.000zł 536-040-225 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 40-50m², 
bezpośrednio, w B-stoku, najchętniej 
Antoniuk, Nowe Miasto. 667-461-762 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie do remontu 
lub dom, Białystok obrzeża w rozsądnej 
cenie. 3.000zł/m² 503-391-530 

HAJNÓWKA, Kupię mieszkanie do remontu 
w Hajnówce lub Bielsku Podlaskim, 2 po-
kojowe. 690-071-141 

BIAŁYSTOK, Kupię nieduże siedlisko ok. 
Tykocina, Knyszyna, Moniek, Ryboły, Ploski, 
niedrogo. 1zł 531-540-521 

BIAŁYSTOK, Kupię nieużytki rolne, naj-
chętniej w ok. B-stoku, Ełku, Grajewa, 
całe podlaskie i warmińsko- mazurskie. 
600-826-096 

BIAŁYSTOK, Kupię siedlisko z budynkami +/- 
30km od Białegostoku może być z ziemią i 
lasem 695-332-129 

 Białystok, Kupię ziemię rol-
ną lub siedlisko ze starym 

domkiem w okolicach Białe-
gostoku, w rozliczeniu Mer-

cedes GL. 602-717-353 
BIAŁYSTOK, Mieszkanie 1, 2 piętro w cegle, 
poniżej ceny rynkowej, może być do re-
montu, w B-stoku. 1zł 698-195-597 

BIELSK Podlaski, Witam zajmujemy się -sku-
pem lasu na pniu -skupem lasu razem z 
gruntem -skupem drzew gotowych ściętych 
sosna, świerk, brzoza, olcha i inne każda 
ilość płatność gotówką -wycinką drzew nie-
bezpiecznych -reku 250zł/szt. 735-160-749 

BIELSK Podlaski, Zajmujemy się wycinką 
pozyskaniem drzew z działek leśnych, rol-
nych, ugorów, nieużytków itp -wycinka 

drzew -skup i wycinka drewna na pniu 
wszystkie gatunki -skup drewna. 250zł/
szt. 735-160-749 

 » SUWAŁKI, ZAMIENIĘ M. DWU
POKOJOWE, WŁ. KS. W. NA I 
P. W SUWAŁKACH NA M. W 
BIAŁYMSTOKU. DOPŁACĘ RÓŻ
NICĘ WARTOŚCI OD RĘKI. 
TEL. SMS.  506-076-997 

WYSOKIE Mazowieckie, kupie halę o dł 25m 
x11m 693-608-443 

BIAŁYSTOK, kupię mieszkanie 3-4 pokojo-
we na osiedlu Mickiewicza, lub sąsiednie 
osiedla.  500.000zł 505-103-220 

Meble
2 fotele w dobrym stanie. 200zł/całość 507-
975-896 Białystok 

3 stare szafy 3 drzwiowe drewniane. 400zł 
798-305-713 Białystok 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do szafek ku-
chennych, wym. 58x40x50, 2szt +2, wym. 
70.5x60x50x32 2szt+4+2. 520zł/całość 511-
240-244 Sokółka 

DWA fotele. 30zł/szt. 504-020-950 
Białystok 

DWIE jednakowe sza  i, kolor jasny orzech, 
o wym. szer. 0.47m, wys. 0.74m, gł. 0.41m, 
po dwie szufl ady i dwie półki. 40zł/szt. 503-
902-859 Białystok 

KANAPA +fotel.  500zł 505-302-976 Kolno 
KOMPLET mebli: biurko + regał, słupek góra 
za szkłem na książki. 400zł/całość 605-285-
440 Białystok 

KOMPLET mebli: szafa ubraniowa wysoka 
z nadstawką + regał 1 część. 500zł/całość 
605-285-440 Białystok 

KOMPLET skórzany wypoczynkowy, 3+2+1, 
grafi towy.  1.200zł 505-302-976 Kolno 

KREDENS drewniany, kuchenny 150zł 798-
305-713 Białystok 

KROSNA drewniane 150zł 798-305-713 
Białystok 

KRZESŁA miękkie, 3szt. 120zł 571-232-
731 Ełk 

KUPIĘ fotel rozkładany, 2 osobowy. 1zł 512-
779-582 Białystok 

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły, krze-
sła, inne 50zł/szt. 501-545-296 Białystok 

MONTAŻ mebli z paczki.  1zł 518-546-217 
Białystok 

NOWA wersalka na sprężynie, bez boczków, 
kolor brązowy. 500zł 696-774-177 Białystok 

NOWA wersalka z boczkami, na sprężynach, 
kolor szary. 600zł 795-013-099 Białystok 

NOWY tapczan na sprężynie 90x200 kolor 
szary. 600zł 884-774-215 Białystok 

REGAŁ Puszcza stan bdb i inne meble poko-
jowe cena od 300zł do 1000zł 300zł 795-
999-550 Białystok 

REGAŁ dębowy, komoda. 1.500zł 729-971-
047 Białystok 

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-135 
Białystok 

SEGMENT olcha przeszklony, 3 części, szer. 
2.80.  600zł 505-302-976 Kolno 

SOFA rozkładana używana, ze zmienionym 
obiciem. 800zł/szt. 605-285-440 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke bez boczkow 
w kolorze brazowym na sprezynach-500zl 
500zł 884-774-233 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke bez boczkow 
w kolorze brazowym na sprezynach-500zl  
500zł 884-774-233 Białystok 

SPRZEDAM nowe nieużywane wersalki z 
boczkami w kolorze brązowym 2 szt po 
600 zł. za sztukę. 600zł/szt. 605-285-440 
Białystok 

SPRZEDAM używaną wersalkę z boczkami 
w kolorze brązowym (obicie zmienione) 
250 zł. 300zł/szt. 605-285-440 Białystok 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, roz-
kładany 120x112cm, podnoszony. 230zł 
511-240-244 Sokółka 

STOLIK okolicznościowy 2szt, ława, 3 szufl a-
dy, kolor dąb. 30zł 531-540-521 Białystok 

STOLIK szklany trójkątny, srebrne nogi, stan 
bdb 200zł 695-834-286 Białystok 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 56. 60zł 
794-729-290 Białystok 

STOŁY jesionowe 2szt, nowe, lite drewno, 
do kuchni lub pokoju, 1000-1500zł, cena 
do uzg. Zakład stolarski. 1.000zł 504-076-
810 Białystok 

STÓŁ rozkładany + 6 krzeseł meble zachod-
nie.  1.200zł 505-302-976 Kolno 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, szer. 65cm, 
wys. 70cm. 300zł/szt. 862-713-853 
Zambrów 

STÓŁ wysoki, prostokątny, rozkładany, 
wys. 76cm, szer. 80cm, dł. 1.10-2m, jasny 
orzech, stabilny, odpowiedni na działkę 
lub do piwnicy. 50zł 503-902-859 Białystok 

SZAFA, komoda, stolik, bardzo ciemny brąz, 
cena do uzg. 550zł/całość 531-540-521 
Białystok 

SZAFKA pod telewizor 64x40, na kółkach. 
70zł 511-240-244 Sokółka 

SZLABAN drewniany z pokrywą, (wiek oko-
ło 100 lat) 150zł 798-305-713 Białystok 

SŁUPEK do łazienki, używany, w kolorze ró-
żowym. 100zł/szt. 605-285-440 Białystok 

TREMO, szer. 0.90m, wys. 1.25m, gł. 0.41m, 
kolor jasny orzech, z dwoma szufl adami, 6 
półkami, ruchome lustro, pufa miękka. 80zł 
503-902-859 Białystok 

WERSALKA nowa  1.000zł 729-971-047 
Białystok 

WERSALKA używana, jak nowa. 1.000zł 
601-323-135 Białystok 
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WERSALKA z boczkami. 200zł 505-306-
330 Białystok 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 2m po 
rozłożeniu, pojemnik na pościel. 800zł 601-
336-103 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na sprezynie 
bez boczkow kolor szary-500zl 500zł 534-
433-150 Białystok 

SZAFKA na buty, Szerokość ok 120x89x60cm 
170zł 796-335-325 Białystok 

ŁÓŻKO podwójne. 50zł 504-020-950 
Białystok 

ŁÓŻECZKO dziecięce 1, 20x70  50zł 857-
433-546 Białystok 

Wyposażenie wnętrz
DYWAN 3mx2m solidny, masywny. Ładne 
wzory na całej powierzchni. Stan dobry, 
bez plam dziur, sierści itp .Może komu się 
przyda (do pokoju, na stancje, działkę itp). 
90zł 663-206-992 Białystok 

DYWAN 3x4m, ciemno- czerwony, z beżem i 
granatem, wzory tureckie, naturalny, gęsto 
tkany. 95zł 694-897-532 Białystok 

ELEMENTY wyposażenia mieszkań z lat 40 
i 50 tych: meble, krzesła, żyrandole, lampy 
itp, 30-500zł szt. 602-634-044 Białystok 

ELEMENTY wyposażenia mieszkań, lata 
50te i 60te: meble, krzesła, żyrandole, 
lampy itp, 30-500zł. 30zł 501-379-997 
Białystok 

FIRANKA dł. 2.55m, szer. 1.80m, 1szt. 25zł 
502-639-948 Białystok 

FIRANKI nowe, dł. 90cm, szer. 2.40m, błysz-
czące. 25zł 502-639-948 Białystok 

KOMPAKT WC, nowy.  150zł 505-302-976 
Kolno 

LUSTRO fazowane, owalne, 140x74cm. 
160zł 794-290-227 Białystok 

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 6szt. 10zł/
szt. 604-595-157 Białystok 

NARZUTA na wersalkę i fotele, kolor czer-
wony, wełna, nowe. 100zł 794-729-290 
Białystok 

O B R A Z Y 10-50z ł. 10zł 692-922-569 
Białystok 

SPRZEDAM ciemne drzwi łazienkowe z fu-
tryną, 80 cm.  150zł/całość 731-807-240 
Niewodnica Nargilewska-Kolonia 

SPRZEDAM kompletny zestaw: kabina 
+brodzik 80cm, półokrągły, brodzik ni-
ski.  150zł/całość 731-807-240 Niewodnica 
Nargilewska-Kolonia 

WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, wys. 40cm, 
spód 2cm, średnica 14cm 20zł 503-902-
859 Białystok 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, wzory 
dziecięce, szer. 4m. 50zł/mb 601-323-135 
Białystok 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory i kolory. 
50zł/całość 794-729-290 Białystok 

ZASŁONY, dł. 2.35m, szer. 1.20m, 3szt. 15zł/
całość 502-639-948 Białystok 

LUSTRO o wymiarach 255x120cm, ogólnie 
stan dobry, wyszczerbione dwa rogi.Na 
zdjęciu lustro jest zaszronione.Lustro bez 
ramy 210zł 856-751-935 Białystok 

UMYWALKA podwojna w kolorze beżu 
120zł/szt. 508-073-762 Białystok 
ŻYRANDOL mosiężny 8 ramienny, waga 
11kg, żarówki na mały gwint.  500zł 660-
636-023 Grajewo 
ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ramienny, 
brązowym. 70zł 794-729-290 Białystok 
ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 80zł 
862-713-853 Zambrów 
ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramienne i kin-
kiety, od 20 do 60 zł. 511-240-244 Sokółka 

 POSIADAM na sprzedaż drewno sosnowe 
( Papierówkę ), lub jako opał. Drewno do 
ścięcia w ilości około 30 m³ Możliwość 
dostawy w przypadku drewna opałowego.  
80zł/mp 574-491-815 Białystok 

BALE Dębowe suche około 4m³, 8cm gru-
bości. 2.000zł/m³ 694-503-816 Suwałki 

BALIKI jesionowe, nadają się na zrobienie 
schodów, jasne, wysezonowane, dł.1.2, 
szer. 20 cm, gr. 8cm. 1.500zł/m³ 668-704-
877 Białystok 

BALUSTRADY balkonowe, ładny wzór, ze 
szkłem, mb. 170zł/mb 668-178-073 Łomża 

BARAKOWÓZ kompletny, 7x2.50m, stan 
bdb. 7.500zł 728-860-389 Białystok 

BECZKI 2szt 200l z obręczami grube, cena 
do uzg. 100zł/całość 664-415-179 Białystok 

BEJCA do barwienia drewna, 8kg. 40zł/kg. 
862-713-853 Zambrów 

BEJCA orzech do drewna, 8kg. 30zł/kg. 862-
713-853 Zambrów 

BLACHA płaska z rozbiórki +rynny 140m². 
6zł/m² 515-419-974 Ostrów Mazowiecka 

BOAZERIA sosnowa, nowa, 80m². 15zł/m² 
857-433-546 Białystok 

BOJLER elektryczny 120l, używany. 300zł 
862-713-853 Zambrów 

CEGŁA poniemiecka, czerwona. 1zł/szt. 
571-232-731 Ełk 

CYNA do lutowania, 2kg. 100zł/kg. 862-
713-853 Zambrów 

DACHÓWKA cementowa w bdb stanie ok 
400szt. cena do uzg. 0, 50zł/szt. 664-415-
179 Białystok 

DESECZKI brzozowe, wysezonowane jako 
parkiet lub inna galanteria drewniana, ok. 
50m². 20zł/m² 606-758-757 Białystok 

DESKA calówka oraz 32mm, sezonowane.  
1.500zł/m³ 663-414-849 Siemiatycze 

DOM drewniany do rozbiórki o powierzchni 
105m² w Białymstoku. 20.000zł 888-899-
004 Białystok 

DREWNO: brzoza i olcha, dłużyca. 130zł/
m³ 507-561-522 Korycin 

DRZEWO materiałowe jesion, I klasa. 
1.400zł/m³ 502-787-601 Białystok 
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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 Wyszyńskiego 
położone są w doskonałym miejscu. Zapewniają szy-
bki dostęp do centrum a jednocześnie - są doskonale 
skomunikowane z dworcami PKP i PKS. W sprzedaży 
zpostały tylko apartamenty hotelowe, ok. 25 mkw

III 2020 7000 zł/mkw 
brutto

„Apartamenty Kopernik 2“ położone są u zbiegu ulic: 
Kaczorowskiego i Kopernika. To właśnie lokalizac-
ja czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym. Stąd 

spacerem dotrzeć można do Śródmieścia. W sąsiedz-
twie znajduje się campus Politechniki Białostockiej.

W sprzedaży mieszkania o pow. 32 - 76 mkw.

I kw. 2022 r 6000 - 6800 
zł/mkw

„Promenada Chrobrego” z jednej strony: kam-
eralne osiedle w sąsiedztwie Dolistówki, gran-

iczy z zacisznymi ogrodami działkowymi. Z dru-
giej: dojazd do ścisłego centrum zajmuje chwilę. 

W sprzedaży mieszkania o pow. 57 - 86 mkw.

I etap VIII 2020
II etap IX 2021 

5400 - 5700 
zł/mkw 

Zielona Warmińska - nieopodal nowego skrzy-
żowania ulic: Chrobrego i Piastowskiej, na osie-
dlu Skorupy, na którym pojawia się coraz wię-
cej nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej. W 

sprzedaży mieszkania o pow. 56 - 78 mkw.

XI 2020 5450 - 6000
zł/mkw

Kamieniczka „Przy Czarnej - w centrum, w 
sąsiedztwie ulicy Młynowej i wzgórza Św. Mag-

daleny znajduje się cichy zakątek. Tu powsta-
je kamieniczka „Przy Czarnej“ . W sprzedaży os-

tatnie mieszkania o pow. 50 - 65 mkw.

XI 2020 6000 - 6300 
zł/mkw

Willa Słonimska - Bojary to jedna z najpop-
ularniejszych dzielnic Białegostoku. Nie-

trudno zgadnąć dlaczego - położona na osi 
widokowej Pałacu Branickich dzielnica ma swo-
jski i sielski charakter a zarazem - niecały kilo-
metr dzieli ją od ścisłego centrum miasta. W 
sprzedaży mieszkania o pow. 52 - 115 mkw.

XI 2020 6000 - 6500 
zł/mkw

Wille Kujawska - Pierwsze osiedle zaprojektowa-
ne z myślą o rodzinach. Mieszkania wyłącznie trzy- 
i czteropokojowe. Każda z naszych willi miejskich 

składa się tylko z sześciu mieszkań. Osiedle tworzą 
cztery budynki umiejscowione na osi Północ-Połu-
dnie. W sprzedaży mieszkania o pow. 63-80 mkw.

XI 2020 od5900 do 6000

Apartamenty Tysiąclecia  to popularna inwesty-
cja na rynku białostockim. Jej kolejny etap to ko-

lejna odsłona standardu, którego próżno szu-
kać u konkurencji. Podwyższone pomieszczenia 

zapewniają poczucie przestrzeni, ponadstan-
dardowe okna gwarantują doskonałe doświe-
tlenie wnętrz.  Ostatnie mieszkania 69 mkw.

I 2021 5200 - 5300 
zł/mkw

Lipowa 41 - Elegancki i prestiżowy kompleks 
mieszkalny w ścisłym centrum, w zacisznej, dru-

giej linii zabudowy od najsłynniejszej ulicy nasze-
go miasta . Oferujemy tu mieszkania i apartamen-
ty wyjątkowe. Ostatnie mieszkanie 67 - 78 mkw.

VI kw. 2020 r 6200 - 6500 
zł/mkw

Słoneczne Tarasy -  Kolejny etap popularnej in-
westycji „Słoneczne Tarasy”. Samodzielny budy-
nek z własnym, ogrodzonym ogródkiem i placem 
zabaw dla dzieci. Osiedle  posiadać będzie wła-

sny, dwuhektarowy park w sąsiedztwie rzeki Bia-
łej co uczyni tę lokalizację atrakcyjną dla osób 

ceniących możliwość wypoczynku na świeżym po-
wietrzu. Ostatnie mieszkania 57 - 75 mkw  
 

I 2021 5000 - 5350 
zł/mkw

Słoneczne Budynek 12 - powierzchnie miesz-
kań od 36 do 81 mkw. Już w sprzedaży  

Słoneczne Budynek 13 - powierzchnie miesz-
kań od 39 do 75 mkw. Już w sprzedaży  

Budynek 12 
- XII 2021 

Budynek 13 
-  I 2022

Budynek 12 
od 5200 - 

5700 zł mkw
Budynek 13 

od 5200 - 
5550 zł mkw

Domy Nowodworskie, Nowodworce k. Białego-
stoku, ul. Supraślska. Domy: od 130 do 140m2

490.000 - 
520.000 zł
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DRZWI balkonowe lewe i prawe, 2szt. 
100zł/całość 511-616-141 Łapy 

DRZWI drewniane z futryną, 90 prawe, 
szer z ościeżnicą 98, 5cm. 430zł 508-073-
762 Białystok 

DRZWI wejściowe do mieszkania ocieplane 
na dwa zamki 3-zawiasy. 150zł 502-729-020 
Wysokie Mazowieckie 

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor jesion, 
2szt. 40zł/szt. 862-713-853 Zambrów 

DRZWI wewnętrzne używane, 80P, 2 szt, 
łazienkowe 60p, kuchenne 70N od 50 do 
70 zł. 511-240-244 Sokółka 

DRZWI zewn, metalowe.przeszklone, pol-
skie, gr, 56mm, kpl. gotowy do montażu(o-
ścieżnica, próg, klamka, 2wkadki), kolor 
antracyt, 100x207cm.Mam też podobne 
bez przeszklenia 80 i 90. 1.130zł/całość 
794-290-227 Białystok 

DRZWI zewnętrzne, drewniane, używane, 
85x205, 1szt. 100zł 862-713-853 Zambrów 

DRZWI zewnętrzne, ocieplane, używane, 
wys. 2.06m, szer. 86cm. 200zł 515-419-974 
Ostrów Mazowiecka 

DRZWICZKI do pieca, fi zyka, różne rodza-
je i blaty do pieca. 35zł/szt. 508-789-456 
Białystok 

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

ETERNIT głębokofalisty, nowy. 12zł/szt. 
501-647-161 Grajewo 

FOREMKI plas  kowe do robienia kostki bru-
kowej. 100zł/całość 571-232-731 Grajewo 

GLAZURA nowa 15x15, 30m². 15zł/m² 508-
654-114 Białystok 

GNIAZDA elektryczne, przełączniki, rozetki, 
wyłączniki siłowe, różne, 3-5 zł szt. 511-
240-244 Sokółka 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 290zł 510-
498-527 Białystok 

GRZEJNIK elektryczny, 12 żeberek. 100zł 
571-232-731 Ełk 

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-616-814 
Białystok 

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

GRZEJNIKI aluminiowe, 2szt, używane. 
100zł/całość 784-081-904 Białystok 

GRZEJNIKI centralnego ogrzewania. 100zł/
szt. 668-178-073 Łomża 

GRZEJNIKI elektryczne 13 żeberek 2szt.  
200zł/szt. 857-433-546 Białystok 

GRZEJNIKI żeliwne 12szt. 10zł/szt. 508-
654-114 Białystok 

GWOŹDZIE, dł 50mm, 14kg. 4zł/kg. 502-
639-948 Białystok 

HAKI stalowe fi 120, ocynkowane, stary 
typ, do mocowania rur ściekowych. 8zł/
szt. 511-240-244 Sokółka 

KABINA prysznicowa szklana, narożna z 
kamiennym brodzikiem i syfonem, stan b, 
d.Mam 2 kpl-80 i 90.Cena za 1 pkl 490zł/
całość 604-922-094 Białystok 

KIELNIE murarskie, 2 sztuki 10 zł za sztukę 
i poziomice murarską 20 zł 10zł 692-922-
569 Białystok 

KINKIET mosiężny, 5szt. 35zł/szt. 692-349-
903 Goniądz 

KOŁKI dębowe, dł. 2.5m, fi  14. 10zł 857-189-
698 Gm.Michałowo 

KROKWIE i łaty. 600zł/m³ 505-456-149 
Ignatki 

KUPIE okna 150x150, 150x100. 1zł 508-
736-728 Mońki 

KUPIĘ pozostałości po budowie, stemple 
budowlane, cegłę, pustaki, cement, wap-
no, druty różne wymiary. 1zł 512-779-582 
Białystok 

KUPIĘ ramki rusztowania, około 12 sztuk, 
mogą być z odzysku. 1zł 518-712-933 
Białystok 

LINA stalowa 12mm, nowa, 100mb. 5zł 507-
960-008 Wysokie Mazowieckie 

LINA stalowa 40m śr. 20mm. 7zł mb.  7zł 
609-499-004 Pisz 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3zł/szt. 862-713-
853 Zambrów 

NAMIOT foliowy 2x5m, konstrukcja skła-
dana z rurek.  350zł 795-999-550 Białystok 

OKNA 5 sztuk 3 szyby okucia starego typu 
z wajchą, wymiary 80 cm szer x 140 cm 
wys Drzwi 1 szt 3 szyby wymiary 90 cm 
szer 225 cm wysokość. 300zł/szt. 606-
758-757 Białystok 

OKNA i drzwi plastikowe, nieużywane 3 
szybowe. 300zł/szt. 606-758-757 Białystok 

O K N A plastikowe 2szt, niemieckie, 
138x1m. 300zł/szt. 515-419-974 Ostrów 
Mazowiecka 

OLSZYNA dłużyca.  300zł 501-647-161 
Grajewo 

OŚCIEŻNICA metalowa 60cm lewa, 3szt, 60 
uniwersalna 3szt, 80cm lewa 1 szt. 45zł/szt. 
511-240-244 Sokółka 

PANELE ścienne, kolor dąb, 50m². 10zł/m² 
857-433-546 Białystok 

PIEC koza trociniak, po jednym sezonie. 80zł 
603-218-715 Białystok 

PIEC koza żeliwny, wkład szamotowy, po-
włoka emaliowana. 470zł 603-218-715 
Białystok 

PRZEPŁYWOWY podgrzewacz wody, nowy, 
biały. 200zł 505-302-976 Kolno 

PRZEWÓD elektryczny 3, 2x 2, 5 linka miedź 
w gumie dł. 50mb., nowy., cena do uzg. 
270zł 664-415-179 Białystok 

PRZEWÓD spawalniczy OS-70- 20mb. 15zł/
mb 660-114-315 Białystok 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 
2.30x1.50, 4szt. 40zł/szt. 862-713-853 
Zambrów 

PUSTAKI żużlowe, 300szt.    3zł/szt. 663-
414-849 Siemiatycze 

RURKI chromowane 10mm, 30mb. 3zł/mb 
862-713-853 Zambrów 

RURY czarne, fi 32mm, dł. 6m, 3 sztuki.  
300zł 668-704-877 Białystok 
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Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Osiedle Depowa – mieszkania o powierzchni 32-
66 m2, kameralne położenie osiedla w sąsiedztwie 

ogródków działkowych, niewielka odległość od cen-
trum miasta, garaże podziemne na poziomie -1

I etap inwesty-
cji (budynki nr 

1 i 2) – III/IV 
kwartał 2021 r

od 5900 zł/m2

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. od 4120 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek nr 
3, liczba kondygnacji: 8-9, liczba lokali miesz-

kalnych: 151, dostępne mieszkania o powierzch-
ni 51-68 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2020 r.

od 5200 zł/m2

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

li mieszkalnych: 89, dostępne mieszkania o po-
wierzchni 60-66 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 4800 zł/m2

Piasta 35 – Osiedle Bojary, dostępne ostat-
nie wolne mieszkanie o powierzchni 63 m2, ko-

mórka lokatorska w cenie mieszkania, miej-
sca postojowe w garażu podziemnym

gotowe do 
odbioru

403 035 zł

Domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej - 
Osiedle Wśród Łąk, ul. Lipowa, Nowodworce, ka-
meralne położenie na skraju miejscowości, do-
stępne ostatnie budynki z garażami o łącznej 
powierzchni 132 m2, działki o powierzchni od 

508 do 532 m2, pełna infrastruktura techniczna 

gotowe do 
odbioru

PROMOCJA 
CENOWA: 

od 446 200 zł/
segment

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

kalnych: 72, dostępne mieszkania o powierzch-
ni 44-75 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2020 r.

od 5100 zł/m2

Dolina Cisów – Etap VII – Białystok/Wasilków, 
3 budynki, liczba kondygnacji: 5, liczba loka-

li mieszkalnych: 70, dostępne mieszkania o po-
wierzchni 34-82 m2, komórki lokatorskie w cenie 

mieszkania, garaże podziemne na poziomie -1

I kwartał 2021 r. od 5050 zł/m2

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

kalnych: 72, dostępne mieszkania o powierzch-
ni 44-75 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

II kwar-
tał 2021 r.

od 5100 zł/m2

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

gotowy do 
odbioru

apartament - 
1 100 000 zł

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 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
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RURY stalowe 80, 100, 130, ok. 1t, Orzysz.  
1, 50zł/kg. 609-499-004 Pisz 

RURY stalowe 80mm, nowe, 14m długości.  
12zł/mb 795-999-550 Białystok 

SPICHLERZ drewniany z bala, wym: 4x4m. 
3.000zł 504-186-798 Bielsk Podlaski 

SPRZEDAM okno dwukolorowe: od ze-
wnątrz brązowe od wewnątrz białe. 
Kompletne z ramą. Wymiary: 86x146. 
180zł/szt. 730-807-240 Niewodnica 
Nargilewska-Kolonia 

STAL zbrojeniowa fi  18, fi  22 ok 1t. 1, 40zł/
kg. 603-218-715 Białystok 

STELAŻ podtynkowy WC z przyciskiem dzie-
lonym. 230zł 508-073-762 Białystok 

STODOŁA drewniana. 1.000zł 797-467-
157 Wyszki 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 10zł 692-
922-569 Białystok 

SŁUPKI dębowe  15zł/szt. 513-553-886 
Bielsk Podlaski 

SŁUPKI geodezyjne zaostrzone dł. 40cm, 
24x24mm, 500szt.  0, 45zł/szt. 660-636-
023 Grajewo 

SŁUPY energetyczne, betonowe, 8szt. 
500zł/całość 503-583-455 Bielsk Podlaski 

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 

TARLINKA 6 cio -kątna. 1zł/szt. 571-232-
731 Ełk 

TEOWNIK, ceownik, kątownik, blachy rury, 
małe ilości, hurtem. cena od 1zł do 1, 80zł 
za kg. 1, 80zł/kg. 511-240-244 Sokółka 

UMYWALKA biała, używana, 45, pół-po-
stument, kran. 130zł 511-240-244 Sokółka 

WANNA blaszana 150x70, nowa.  100zł 
857-433-546 Białystok 

WANNA narożna SenSea, akrylowa, 
150x150cm, nowa, bez stelaża. 460zł 856-
751-935 Białystok 

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, prawe 
do frezarki wrzecionowej, 100 szt. 4zł/szt. 
862-713-853 Zambrów 

WKŁADY kominowe nierdzewne 110x100 
50zł/szt. 664-653-686 Łapy 

WYMIARY 16, 7 x 5, 7 x 2, 7 cm. Mam ok 50 
m² wysezonowane, zapakowane w paczki. 
Nadają się na drobne elementy galanterii 
stolarskiej, parkiet (bez felców) itp. 20zł/
m² 606-758-757 Białystok 

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, olejo-
wy z gniazdem 32 A. 120zł 511-240-244 
Sokółka 

ZAMKI do drzwi wewnętrznych mieszkanio-
wych i garażowych, również garażowych, 
z kluczykami i klamkami, 15 kpl, 20-30 zł. 
511-240-244 Sokółka 

ZLEWOZMYWAK 2-komorowy żeliwny z 
syfonem biały. 110zł 515-240-244 Sokółka 

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 2 ko-
morowy, rozm 60x80.  80zł 862-713-853 
Zambrów 

BECZKI po oleju 200l 4szt. 25zł/szt. 691-
720-457 Łapy 

DESKI 3, 2cm wysezonowane 3m³., bele 
wysezonowane 4m³ . 800zł 570-768-719 
Wysokie Mazowieckie 

DRZWI metalowe zewnętrzne, polskie, 
nowy, kolor antracyt, grubość 56mm, kpl. 
gotowy do montażu(drzwi, próg, oścież-
nica, klamka, 2 zamki, wkładki), dostępne 
„80” i „90:” 890zł/całość 604-922-094 
Białystok 

DĄB tartaczny 6, 5m od średnicy 90cm do 
0, 60cm 950zł/m³ 504-476-641 Suwałki 

DĘBY duże na pniu odwód od 140cm do 
260cm. 800zł/m³ 502-787-601 Łapy 

KSZTAŁTKI metalowe hydrauliczne. 2zł/szt. 
508-789-456 Białystok 

KUPIĘ płyto piec na (węgiel, drzewo) 1zł 
795-200-991 Białystok 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy.  1zł 
660-918-263 Białystok 

OGRODZENIE na kojce lub bramę wys 
125m długość 7m. 250zł 508-789-456 
Białystok 

OKNO pcv, szer.178x144, białe, nowe 780zł 
508-073-762 Białystok 

PARAPETY z konglomeratu, 30x153, mam 
6szt. 110zł/szt. 794-290-227 Białystok 

PODKŁADY Bukowe świeże, 150mmx240m-
mx2700mm. 40zł/szt. 531-594-899 
Hajnówka 

SŁUPKI betonowe 10m, 3szt.  120zł/szt. 
515-907-859 Knyszyn 
ŁUPINY betonowe w kształcie litery C, na 
przepusty wodne, mostki, 200x100x100cm, 
18szt. 100zł/szt. 607-940-357 Łomża 
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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. 15-180 mkw.

IV kwartał 
2020 roku 
I kwartał 
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. 42-120 mkw.

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

III kwartał 
2021 roku 
III kwartał 
2022 roku

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 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. 35-70 mkw, 

grudzień 2020 
roku II kwar-
tał 2021 roku 

Mieszkania od 
5.450zł/mkw., 

miejsca par-
kingowe 22-

27 tys. zł.

Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

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

www.pbszeliga.pl

Budownictwo wielorodzinne przy Al. Jana Paw-
ła II, osiedle Młodych, Białystok.  Nowoczesny 
8 kondygnacyjny budynek, z garażami i miej-
scami postojowymi w podziemiach. Mieszka-

nia o powierzchni od 35 do 90m2 z widokiem na 
park. Doskonała lokalizacja, w bezpośrednim są-

siedztwie Parku Antoniuk. Rozwinięta infra-
struktura. Dogodny dojazd do centrum miasta. 

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

tał 2021 

Od 5.600 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 

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 !!!

Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

508 111 344
biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Nowa Inwestycja - Osiedle Na Stoku, POROSŁY,  
skrzyżowanie ulic Wierzbowej i Krętej, gm. CHO-
ROSZCZ, Mieszkania w szeregówkach: 2, 3, 4 po-

kojowe od 42 do 72m2. Ogródek lub balkon z 
poddaszem. Miejsce postojowe w cenie miesz-

kania.  Zaciszne, urokliwe miejsce, w bezpośred-
nim sąsiedztwie łąk, a dodatkowo na wycią-

gnięcie ręki sklepy, zaś w niedalekiej odległości 
infrastruktura komunikacyjna i społeczna. 

Zakończenie bu-
dowy: 10.2020

Mieszkania od 
4350zł/m2

Nowa Inwestycja - Osiedle Na Stoku, POROSŁY,  
skrzyżowanie ulic Wierzbowej i Krętej, gm. CHO-

ROSZCZ. Domy w zabudowie szeregowej: po-
wierzchnie działek od 100 do 250m2, powierzch-

nie domów od 86 do 182m2. Ogródek lub duże 
poddasze. 2 miejsca postojowe przed domem (bez 

garażu) lub podpiwniczenie i garaż w piwnicy. 

Zakończenie bu-
dowy: 10.2020

Od 2860zł/m2



ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 60cm, 18W, 
energooszczędne, oryginalnie pakowane, 
8szt. 8zł/szt. 797-542-353 Białystok 

AGD
CHŁODZIARKA mała. 80zł 571-232-731 Ełk 

FRYTKOWNICA GASTRONOMICZNA  150zł 
857-433-546 Białystok 

GARNKI z grubym dnem, 19-części nowe. 
1.300zł 509-854-039 Białystok 

KUCHENKA gazowa „Wrozamet” z gazo-
wym piekarnikiem, zadbana i sprawna 
220zł/szt. 856-751-935 Białystok 

KUCHENKA gazowa Amica, używana. 249, 
99zł 515-419-974 Ostrów Mazowiecka 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, wie-
lofunkcyjna. 350zł 531-540-521 Białystok 

KUPIĘ odkurzacz w rozsądnej cenie. 1zł 
518-457-738 Augustów 

LODÓWKA 2 drzwiowa z zamrażalnikiem 
Amica ACZ 260 M, 56x56. 380zł 692-514-
232 Białystok 

LODÓWKA Bosch pralka automatyczna 
w dobrym stanie. 350zł 795-999-550 
Białystok 

LODÓWKA Polar CZ 235, duża, ładna, biała, 
z zamrażarką, stan bdb. 380zł 856-542-
721 Białystok 

LODÓWKI do przewozu żywności styro-
pianowe rożne wymiary od 30zł 729-966-
462 Białystok 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan bdb. 70zł 
507-975-896 Białystok 

ODKURZACZ elektrolux 150 WAT, spraw-
ny, kolor szmaragd 150zł 856-501-559 
Białystok 

PÓŁKI i szufl ady do lodówki Mastercook, 
20-30zł szt. 20zł 663-937-643 Białystok 

SOKOWIRÓWKA 200 zł ekspres 100 zł Nało 
używane. 200zł/szt. 606-758-757 Białystok 

SPRZEDAM odkurzacz Zelmer z komplet-
nym wyposażeniem(wąż, ssawki, rura) 
Posiada regulację mocy i zwijacz kabla. 
100zł 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 

ZAMRAŻARKA, niemiecka mała 3 szufl ady. 
Bardzo mało używana. 300zł/szt. 606-758-
757 Białystok 

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700zł 505-
302-976 Kolno 

LODÓWKO zamrażarka Electrolux 170 
3-szuflady zamrażalnik stan bdb. 300zł 
500-800-261 Białystok 

Opał
BECZKI, kanistry, 20szt. 40zł/szt. 508-654-
114 Białystok 

BRANSOLETKA srebrna wzór pancerka, 
waga 42g, próba 925, dł. 23cm, używana. 
150zł 502-787-601 Białystok 

BRYKIET dębowy workowany. 720zł/t 515-
076-758 Białystok 

DREWNO kominkowe, suche, 120-200zł m³. 
120zł/m³ 606-282-188 Białystok 

DREWNO opałowe ( sosna, brzoza, olcha), 
w metrach, gmina Wyszki odbiór własny  
70zł/mp 797-467-157 Wyszki 

DREWNO opałowe (sosna brzoza olcha), 
pocięte w pniach, gmina Wyszki odbiór 
własny.  100zł/mp 797-467-157 Wyszki 

DREWNO opałowe, (sosna brzoza olcha) 
w lesie po wyłomach, gmina Wyszki od-
biór własny.  40zł/mp 797-467-157 Wyszki 

DREWNO opałowe brzoza suche. 200zł 
507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe iglaste (sosna), liściaste 
(brzoza)100-130/mp w wałkach 1, 25/2, 5m 
możliwość pocięcia w pieńki, porąbania. 
Zdrowe drewno, świeże, nie posusz. 120zł/
mp 695-332-129 Białystok 

DREWNO opałowe liściaste, suche, 22m³. 
80zł/m³ 694-038-600 Drohiczyn 

DREWNO opałowe mieszane suche. 150zł 
507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe porąbane, suche. 100zł/
m³ 602-615-159 Milejczyce 

DREWNO opałowe sosna, możliwy trans-
port. 100zł/mp 608-384-183 Białystok 

DREWNO opałowe, dobrej jakości. 150zł/
mp 883-688-022 Zabłudów 

DREWNO opałowe, pocięte, porąbane, 
suche. 150zł/m³ 692-927-777 Białystok 

DREWNO opałowe, zrzyny opoły, 20mp, 
B-stok dowóz. 75zł/mp 515-076-758 
Białystok 

DREWNO w kawałkach długości 1m, ok 
15mp, wycinane latem, zabezpieczone 
przed deszczem, Transport po stronie ku-
pującego. 100zł/mp 517-641-549 Jeżewo 
Stare 

DRZEWO opałowe Brzoza suche, rąbane. 
200zł 507-975-896 Białystok 

DRZEWO opałowe sosna, brzoza, 17mp. 
80zł/mp 604-853-919 Łapy 

DRZEWO opałowe suche i surowe, pocięte 
do c.o, 100m³, 70-90m³, dzwonić po godz. 
19:00. 70zł/m³ 857-373-728 Knyszyn 

DRZEWO opałowe: sosna, świerk, suche, w 
wałkach, dł 250cm, nie rąbane, niepopiło-
wane. 105zł 502-787-601 Białystok 

DR ZEWO z działki 18 letnie, 7.78ha. 
12.600zł 512-513-784 Jaświły 

DWA potężne drzewa wiąz, obwód po-
wyżej 350cm, szypułkowy, rosnące, 
zdrowe. 800zł/m³ 502-787-601 Wysokie 
Mazowieckie 

DĄB na pniu, bardzo duży, zdrowy, gm. 
Zab łudów. 1.500zł/m³ 502-787-601 
Białystok 

DĘBY, 6 bardzo duże, leśne, na pniu, gm. 
Supraśl. 4.000zł/szt. 502-787-601 Białystok 

GAŁĘZIE (brzoza, olcha) na zrębki oddam. 
1zł 797-467-157 Topczewo 

IGŁY maszynowe płaskie, 300szt 605-962-
475 Białystok 

JESION 4 sześcienne. 1.000zł/szt. 667-015-
073 Turośń Kościelna 

JESION do kominka, 2 letni, grubo rąbany. 
200zł/m³ 508-654-114 Białystok 

KOSZE na ziemniaki lub grzyby. 40zł/szt. 
507-975-896 Białystok 

KUPONY na garsonkę i spódnicę z dawnego 
sklepu Merino, wełna 100%, 30-80zł. 531-
540-521 Białystok 

LODÓWKI styropianowe do przechowywa-
nia żywności, 4szt, poj. 100l. 150zł/całość 
601-323-135 Białystok 

LODÓWKI styropianowe, termoizolacyjne, 
różny wymiar, 3szt. 40zł/szt. 601-336-103 
Białystok 

OLCHA na pniu, gruba, Milejczyce. 250zł/
m³ 602-615-159 Milejczyce 

PŁYTA nagrobkowa marmurowa 60x50cm, 
krzyż piaskowy. 280zł 511-240-244 Sokółka 

SKRZYNKI plas  kowe na owoce 5szt. 10zł/
szt. 729-966-462 Białystok 

SKRZYNKI plas  kowe na owoce, 5szt. 10zł/
szt. 601-323-135 Białystok 

SPRZEDAM drewno opałowe sosnowe 
w kłodach po 1, 5m i średnicy 15-40cm. 
Drewno surowe świeżo cięte. Transport 
na terenie miasta w cenie.  80zł/mp 574-
491-815 Białystok 

STYROPIANOWE lodówki rożne rozmia-
ry, cena od 40zł.  609-758-945 Białystok 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 100zł 
692-922-569 Białystok 

SZAFA pancerna 1.80x80. 2.000zł 795-200-
991 Białystok 

WALIZKA na 4 kółkach, wym. 45x62cm, 
kolor oliwka. 70zł 797-862-982 Białystok 

WÓZEK do przewozu wykładzin. 150zł 609-
758-945 Białystok 

WÓZEK do przewozu wykładzin. 150zł 729-
971-047 Białystok 

WÓŻ żeleźniak z lat 30, kompletny. 3.500zł 
728-860-389 Białystok 

DREWNO opałowe brzoza, porąbane, su-
che, możliwy transport  150zł/mp 511-
171-535 Białystok 

DREWNO opałowe rąbane suche sosna 
świerk możliwy transport 120zł/mp 511-
171-535 Białystok 

DRZEWO rąbane brzoza, osika, olszyna. 
120zł/m³ 782-089-354 Kleszczele 
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WIERZBOWA PARKWIERZBOWA PARK
Doskonała lokalizacja, komfort, wygoda, wysoki 

standard wykończenia budynku i doskonale 
zaprojektowane mieszkania – tak w wielkim skrócie 

można opisać nową inwestycję białostockiej fi rmy Jaz–Bud.

Wierzbowa Park to budynek o nowoczesnej i niepowtarzalnej 
w tej części Polski architekturze, gdzie naprawdę każdy, nawet 
najbardziej wymagający klient znajdzie coś dla siebie.

Idea stworzenia budynku przyjaznego mieszkańcom, spełnia-
jącego najwyższe wymagania towarzyszy od początku realizacji 
projektu. Doskonale zaprojektowane mieszkania oraz przestronne 
i dopracowane w każdym szczególe części wspólne budynku 
(w tym wewnętrzne zielone patio) zaspokoją najwybredniejsze 
gusta.

Niewątpliwym walorem inwestycji jest jej położenie – u zbiegu 
ulicy Antoniukowskiej i Wierzbowej. Zapewnia ono wyśmienite 
połączenie drogowe z centrum oraz innymi częściami miasta 
oraz zapewnia doskonale rozwinięta sieć komunikacji miejskiej. 
Dzięki znakomitej lokalizacji inwestycji przyszli mieszkańcy będą 
cieszyć się dobrze rozwinięta infrastrukturą. W okolicy inwestycji 
można znaleźć sklepy spożywcze, punkty handlowo-usługowe, 
przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, gabinety stomato-
logiczne czy apteki.

– Sprawna komunikacja z każdym zakątkiem Białegostoku, 
nowoczesna, niepowtarzalna i ponadczasowa architektura, atrak-
cyjne i poszukiwane układy mieszkań i położenie przy parku 
– czy można chcieć czegoś więcej…? – mówi Dariusz Jaszczuk 
z fi rmy Jaz-Bud.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

  Mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe 
oraz czteropokojowe
  Mieszkania od 26,09 m2 do 100,12 m2 w cenie już 
od 5 500 zł/m2

  Lokale usługowe od 14,20 m2 do 186,41 m2 w cenie już 
od 9 000 zł/m2

  Miejsca parkingowe pod budynkiem w cenie już 
od 22 000,00 złotych
  Wysoki standard wykończenia budynku oraz jego części 
wspólnych
  Niepowtarzalna architektura i położenie inwestycji
  Po 2 windy na każdej klatce (w klatkach V piętrowych 
po jednej windzie)
  Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest do 31 
marca 2021 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 firm 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 developerską, 
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.

JAZ–BUD
ul. Świętokrzyska 3
15 – 843 Białystok

e-mail: biuro@jaz-bud.pl
www: jaz-bud.pl



PIEC węglowy Narmet 17, 5 KW z dmuchawą 
i sterowaniem i podstawą w 100% spraw-
ny w dobrym stanie. 850zł 501-766-582 
Turośń Dolna 

Antyki
2 kufry drewniane, 2 pudła plecione ze sło-
my 400zł 798-305-713 Białystok 

DRZWI i blaty do pieca, różne. 50zł/szt. 
508-789-456 Białystok 

DWIE szafy, antyki. 100zł/szt. 663-662-
758 Brańsk 

HOMONTO Krakus 2szt. 300zł/szt. 792-
294-413 Siemiatycze 

LICZYDŁO. 50zł 663-662-758 Brańsk 
MEBLE dawne, antyki. 10zł 602-717-353 
Białystok 

OKNA stalowe 10szt, cena od 100zł do 150, 
okna ok 100 letnie.  100zł 609-499-004 Pisz 

RADIO z adapterem. 100zł 692-349-903 
Goniądz 

RADIO zabytkowe. 200zł 603-218-715 
Białystok 

STARA szafa 3 drzwiowa, dębowa ze 
skrzypiącymi drzwiami. 300zł 512-779-
582 Białystok 

SZAFA 100-letnia. 1.900zł 668-178-073 
Wysokie Mazowieckie 

SZAFA dębowa 2 drzwiowa, 100- letnia. 
3.000zł 725-011-333 Łosice 

SZTUĆCE posrebrzane, 48 sztuk  1.000zł 
857-333-700 Białystok 

ATRAKCYJNY kołowrotek + dwie podstawy 
żeliwne od maszyny do szycia Singer. 450zł 
510-765-052 Białystok 

MASZYNKA elektryczna Charkiew 109 uży-
wana. 120zł 511-240-244 Sokółka 

Ogród
BECZKI plas  kowe 70 litrowe po spożywce. 
45zł 731-576-519 Białystok 

BUDKI lęgowe dla ptaków tym A A 1 i kar-
mniki nowe, solidnie wykonane i trwałe, 
40-50zł do uzg. Zakład stolarski, pracownia. 
40zł 504-076-810 Białystok 

BUDUJEMY sauny ogrodowe, ruskie beczki, 
balie kąpielowe. Oferujemy także sauny do 
pomieszczeń gospodarczych, mieszkań.  
5.000zł/szt. 518-462-267 Bielsk Podlaski 

DATURA biała.  15zł/szt. 696-564-454 
Białystok 

DESKI do prasowania z pokrowcami 2 szt, 
60-80 zł 605-962-475 Białystok 

KUPIĘ daturę czerwoną i niebieską.  1zł 
696-564-454 Białystok 

LAMPY ogrodowe z żarówkami, wys. 0.5m, 
8sztuk. 70zł/szt. 788-429-241 Białystok 

SPRZEDAM Krzywe Bale sosnowe na al-
tanę, cena od 50 zł za mb.  50zł 574-491-
815 Białystok 

ŁAWKA dębowa, 3 osobowa, nowa. 290zł 
511-240-244 Sokółka 

Sprzęt RTV
ANTENA pokojowa telewizyjna Sonus, stan 
bdb.  40zł 888-501-191 Białystok 

 KOMIS RTV, skup za gotówkę, sprzęt 
rtv, tv lcd, kina. 1zł 514-153-234 

Białystok 
ODTWARZACZ DVD/CD/Divix Onkyo z 
oryginalnym pilotem (wejścia Euro/scart, 
cinch/rca, OPTICAL, COAXIAL, R1 control, 
video, svideo, ) Wymiary pasują do zesta-
wu dużej wieży Onkyo. 150zł 663-206-
992 Białystok 

ODTWARZACZ DVD/CD/Divix Onkyo z 
pilotem (wejścia Euro/scart, cinch/rca, 
OPTICAL, COAXIAL, R1-remote control, 
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Budmex 
ul. 3 Maja 14

16 – 070 Choroszcz
www.budmex.net

tel. 791767022

W Choroszczy powstają pierwsze od 40 lat bloki, 
które buduje fi rma deweloperska Budmex. Osiedle 
Zacisze zlokalizowane jest praktycznie w centrum 
Choroszczy w przepięknym otoczeniu zieleni. W 

bezpośrednim sąsiedztwie są sklepy, urzędy, przy-
chodnie, szkoły, przedszkola, żłobki, siłownia i sta-
dion.  Na obrzeżach miasta powstała plaża miejska 

wraz z placem zabaw, siłownią i miejscami do grillo-
wania. Mieszkania od 27 do 93m2, lokale usługowe. 

2 pierwsze blo-
ki: II kw. 2021

Od 4599zł/m2.

PBU Birkbud Sp. j. 
ul. Warszawska 42A, 

15-077 Białystok, 
tel. 85 732 98 21

 „Victoria Apartamenty”, ul. Jadwigi Klimkie-
wiczowej 3, Białystok, to budynek wielorodzin-

ny cztero – piętrowy, z garażami i miejscami par-
kingowymi w podziemiu. We wszystkich czterech 
klatkach są cichobieżne windy zjeżdżające do po-

ziomu garaży. Wszystkie posiadają balkony lub 
ogródki. Dodatkowym atutem są indywidual-

ne komórki lokatorskie. Mieszkania mają różno-
rodny rozkład wyróżniający się praktycznymi i 

przestronnymi wnętrzami o dwustronnym i jed-
nostronnym układzie. Obecnie dostępne miesz-

kania o powierzchni: 70m2, 77m2, 79m2.

30.06.2020 Mieszkania od 
5.200 zł/mkw.

Osiedle Hetmańska, ul. Hetmańska 81, Białystok, 3 
piętrowy budynek wielorodzinny z windami. Ga-

raże w podziemu. Atutem tej inwestycji są tak-
że duże balkony i ogródki. Dynamicznie rozwija-
jąca się okolica na granicy dwóch wielkich osiedli 
mieszkaniowych gwarantuje bliski dostęp zarów-

no do środków transportu miejskiego jak i cen-
trów handlowych oraz instytucji Obecnie dostęp-
ne mieszkania o powierzchni: 75m2, 76m2, 83m2.

Gotowe do 
odbioru

Mieszkania od 
4600 zł/mkw.

Zielone Kaskady, ul. Mazowiecka, Horodnia-
ny, gm. Juchnowiec Kościelny. Trzy piętra, kon-
dygnacja podziemna z 44 miejscami parkingo-
wymi i piwnicami, 60 mieszkań w 3 klatkach, 

winda. Obecne mieszkania o powierzchni: 46m2, 
47m2, 50m2, 54m2, 56m2, 61m2, 76m2, 77m2

30.12.2020 Mieszkania od 
4950 zł/mkw.
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