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

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

To właśnie tu powstaje osiedle NA STOKU – kolejna inwe-
stycja fi rmy Edwarda Krasowskiego. To kompleks 2-lokalowych 
szeregówek jak również podpiwniczonych i niepodpiwniczonych 
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Docelowo 
zrealizowane zostaną w kilku etapach 44 budynki. W pierwszym 
realizowanym etapie wybudowanych zostanie 6 domów do końca 

2020 roku oraz kolejne 2 szeregi, w skład których wejdzie 13 
domów z terminem zakończenia w III kwartale 2021 r. Realizacja 
pozostałych budynków rozpoczęta zostanie w IV kwartale bie-
żącego roku.

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

– Specjalizujemy się w realizacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz niewielkich budynków wielorodzinnych 
– mówi właściciel fi rmy. – Ostatnio zrealizowane inwestycje 
przy ulicy Zwierzynieckiej i na osiedlu Pieczurki w Białymstoku 
cieszyły się ogromnym powodzeniem.
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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   

J       ?J       ?

Lokale usługowe Lokale usługowe 
inwestycją na przyszłośćinwestycją 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 strategicz-
nych, dobrze skomunikowanych częściach miasta, wzdłuż głównych 
ulic czy miejscach przesiadkowych. Inwestor nie będzie musiał się 
wówczas martwić o zainteresowanie potencjalnych 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 powinien ułatwić prosty i miarę szybki dojazd, 
ponieważ zwracają na to uwagę przyszli pracownicy.

Położenie w centrum miasta wpływa nie tylko na wysokość 
czynszu, ale i na łatwy dojazd komunikacją miejską. Z drugiej 
strony – zazwyczaj taka lokalizacja łączy się z problemami 
w zaparkowaniu aut potencjalnych klientów. Zawsze przed-
siębiorca musi zapewniać swobodny postój zmotoryzowanym. 
Obecnie, dla wielu kwestia bezproblemowego 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. 112 oraz 
119 m2. Ceny zaczynają się od od 4.999 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

„Kamienica Ogrodowa” jest przykładem aranżacji budynku, 
który idealnie wkomponował się w charakter istniejących bu-
dynków na rogu ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej. Ten niedawno 
zaprojektowany czteropiętrowy budynek wielorodzinny posiada 
21 mieszkań i 12 lokali usługowych. Usługi znajdują się na parte-
rze i I piętrze. Parterowe lokale to trzy lokale o pow. 100,43 m2, 
90,78 m2 i 117,95 m2. Każdy z nich posiada pomieszczenie 
usługowe i magazyn. Na pierwszym piętrze umieszczono pozo-
stałe dwanaście lokali o zróżnicowanej powierzchni: od 40,54 m2 
do 82,13 m2.

W ofercie Birkbudu są również lokale biurowe do wynaję-
cia. 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 klima-
tyzację, 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.

WYNAJMIJ LOKAL NA GIEŁDZIE

Do wynajęcia w nowej hali na Giełdzie Rolno-Towarowej 
na Andersa zostały lokale o powierzchni od 35 m2 do 70 m2.

W hali nr 3 znajduje się 45 lokali handlowych, w tym 7 lokali 
z dokiem załadunkowym na poziomie zerowym. Konstrukcja 
lokali umożliwia dowolne manewrowanie przestrzenią, zgod-
nie z potrzebami najemców. Wysokość lokalu 3,30 m. Lokale 
wyposażone w kompletne przegrody z blach stalowych powleka-
nych, otwarte na korytarze poprzez kratę rolowaną o napędzie 
elektrycznym. Posadzki z żywic chemoutwardzalnych z atesta-
mi higienicznymi. Do lokali doprowadzona jest woda i prąd. 
Ogrzewanie boksów przy pomocy nagrzewnic znajdujących 
się w górnej części budynku. Hala posiada monitoring wizyjny 
na korytarzach, dostęp do internetu światłowodowego oraz sta-
nowiska postojowe wokół hali. Doskonałe warunki i lokalizacja. 
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Podlaskiego 

Centrum Rolno-Towarowego S.A. od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-16:00. Tel. 667 123 120 lub 85 675 00 05.

To doskonałe miejsce na biznes. Podlaskie Centrum Rolno-
Towarowe oferuje również wynajmem powierzchni handlowych, 
magazynowych, produkcyjnych i biurowych w Białymstoku
i w Wasilkowie.                                                                                   NP

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe.

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

Lokale usługowe przy ulicy Wierzbowej oferuje Jaz-Bud.

Lokale usługowe w ofercie PB Szeliga.



 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 7



8  OFERT Y AGENCJI NIERUCHOMOŚCI 

 reklama

B      B      

Dzięki technologii zwiedzisz Dzięki technologii zwiedzisz 
nieruchomość przez internetnieruchomość przez internet
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 dotyka wszystkie 

gałęzie gospodarki na całym świecie. 
Notowania giełd się wahają, ceny żywności 

rosną, ropy spadają, a rządy wprowadzają pakiety 
pomocowe, by pomóc utrzymać się fi rmom.

Malejący popyt nie omija także rynku nieruchomości. Jest 
szczególnie widoczny w najmie krótkoterminowym, choć powoli 
uwidacznia się także w wynajmie i sprzedaży mieszkań. Rząd 
z powodu koronawirusa zakazał dnia 13 marca 2020r. oferowania 
nieruchomości na kilkudniowe terminy oraz wprowadził na mocy 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. art. 12, możliwość wyłączenia 
działania regulacji ustawowych w zakresie prawa budowlanego, 
zagospodarowania przestrzennego, ochrony i opieki nad zabyt-
kami. Ponadto środki zapobiegawcze w postaci ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemiologicznego zmusiło ludzi do pozostania 
w domach i wychodzenia wyłącznie z konieczności.

WYZWANIE BIUR NIERUCHOMOŚCI

Tym samym drastycznie wzrosło zainteresowanie ofertami 
nieruchomości, ale spadła liczba spotkań – średnia dzienna liczba 
transakcji zmalała niemal o połowę. Potencjalni klienci siedzą 
w domach, notariusze zamykają kancelarie a sprzedający głowią 
się nad dalszymi posunięciami.

Biura nieruchomości również stoją przed poważnym 
wyzwaniem. Spadek liczby spotkań postawił ich dal- sze 
prosperowanie na rynku w obrocie nieruchomościa-
mi pod znakiem zapytania. Wprawdzie portale 
ogłoszeniowe zaoferowały zniżki abonamentowe 
na prezentacje ofert, nie rozwiązują one jed-
nak problemu.

Działalność agentów nierucho-
mości bowiem od zawsze opiera się 
na bezpośrednich relacjach z ludźmi: spo-
tykaniu się z Klientami, wzajemnym zaufaniu 
i profesjonalnej obsłudze. Większość przy-
zwyczajona do tej formy kontaktu, nie była 
przygotowana na niemożliwą do przewi-
dzenia pandemię. My jako biuro nieruchomości 
DrBroker mamy tę przewagę, że zanim ona 
nastąpiła, dużo wcześniej wdrożyliśmy rozwiązania 
technologiczne, które okazały się kluczowe dla płynnej obsługi 
naszych Klientów.

POSTAWILIŚMY NA INTERNET I TECHNOLOGIĘ.

Podpisywanie dokumentów online umożliwia nam dedyko-
wane oproggramowanie. Wymagane jest wyłącznie połączenie 
z internetem i możemy w ten sposób sformalizować m.in. po-
twierdzenie przekazania adresu nieruchomości, oświadczenie woli 
nabycia, protokoły uzgodnień, umowy o zachowaniu poufności, 
umowy wewnętrzne, oświadczenia jednostronne klienta, umowy 
najmu nieruchomości – do jednego roku, umowy rezerwacyjne, 

najem krótkoterminowy, w tym dobowy, wszelkie aneksy do 
podpisanych umów czy załączniki lub aneksy do podpisanej wcze-
śniej Umowy Agencyjnej. Stosowane wcześniej zdalne rezerwacje 
i umowy najmu ze studentami z powodzeniem przenosimy na 
rynek sprzedażowy.

Co istotne, nasze metody w równym stopniu sprawdzają się 
w przypadku Klientów sprzedających i kupujących.

Na etapie tworzenia ofer-
ty oprócz przygotowania 
mieszkania i zrobienia pro-

fesjonalnych zdjęć, tworzymy 
wysokiej jakości wirtualne wycieczki 
3D. Dzięki tej metodzie, kupujący 

ma możliwość obejrzenia mieszkania 
bez wychodzenia z domu, a sprzedający pew-

ność, że zainteresowanie ofertą nie tylko nie 
zmaleje, a nawet wzrośnie.

Z kolei przy otwartych przestrzeniach np. działkach, do-
skonale sprawdzają się drony. Zdjęcia i nagrania z powietrza 
umożliwiają wizję lokalną całego terenu, tym samym umożliwia-
jąc spojrzenie na nieruchomość z innej perspektywy. Rozwiązanie 
to równie dobrze sprawdza się w zamkniętych przestrzeniach 
i przy dobrze zmontowanej prezentacji daje poczucie płynnej 
wycieczki po mieszkaniu.

Ponadto samodzielnie nagrywamy prezentacje mieszkania 
z perspektywy pierwszej osoby wraz z komentarzem. Oferujemy 
także transmisje live.

Zaistniała sytuacja pobudziła naszą kreatywność i wdrożyli-
śmy zabiegi, umożliwiające dalszą prezentację ofert. Kluczowe 
jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa – Dr Broker przede 
wszystkim dba o zdrowie i życie naszych Klientów.

***

Masz działkę po babci za miastem, nowy apartamentowiec 
na wynajem, szukasz miejsca na działalność handlową a może 
po prostu chcesz kupić bardziej przestronne mieszkanie, bo po-
większyła Ci się rodzina? Sprawdź nas na www.drbroker.pl. lub 
skontaktuj się pod nr tel. +48 737165445. Zapewniamy darmową 
konsultację nieruchomościową.

Mariusz Kochański, DrBroker Nieruchomości
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C    ?C    ?

Zachowek a darowiznaZachowek a darowizna
Nie tylko testament może mieć wpływ 

na zasady dziedziczenia. Jeśli otrzymałeś darowiznę 
od spadkodawcy i zastanawiasz się, czy możesz 

odpowiadać za zachowek? Czy też chcesz przekazać 
część majątku bliskim i nie wiesz, jaki skutek wywoła 
to względem twoich spadkobierców. To odpowiedzi 
na te oraz inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że darowizna 
uczyniona przez spadkodawcę może wpływać na twoje rozliczenia 
ze spadkobiercami. Wynika to z faktu, że wartość niektórych daro-
wizn jest doliczana do spadku. Chodzi w tym przypadku o swoistą 
fi kcję prawną. Przyjmuje się bowiem, że składniki majątku, które 
spadkodawca przekazał w formie darowizny są częścią spadku. 
I od tak określonego spadku określa się wartość zachowków. 
Powyższa zasada dotyczy dwóch grup darowizn:

  tych, które zostały dokonane na rzecz spadkobierców lub 
osób uprawnionych do zachowku – niezależnie od daty ich 
dokonania,
  takich, które spadkodawca dokonał nie później niż dzie-
sięć lat przed śmiercią – na rzecz innych osób aniżeli jego 
spadkobiercy i osoby uprawnione do zachowku po nim.

Nie dolicza się do spadku również drobnych darowizn 
zwyczajowo czynionych w określonych sytuacjach. Chodzi tu przy-
kładowo o okazjonalne prezenty wręczane w związku z różnego 
typu okolicznościami.

Ze względu na fakt, że najczęściej przedmiotem darowizn jest 
nieruchomość, niezwykle ważna jest kolejna zasada. Mianowicie, 
wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwi-
li jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. 
Wynika z niej po pierwsze, że przy obliczaniu wartości spadku 

nie uwzględnia się zmian w przedmiocie darowizny dokonanych 
przez obdarowanego. Jeżeli zatem w darowiźnie otrzymaliśmy 
mieszkanie w złym stanie i następnie własnymi nakładami 
przeprowadziliśmy w nim kapitalny remont, to ów remont nie 
będzie brany pod uwagę. Liczyć się bowiem będzie wyłącznie 
stan nieruchomości z chwili dokonania darowizny.

Z drugiej wszakże strony, ustawodawca nakazuje uwzględ-
nić – przy obliczaniu wartości masy spadkowej – aktualne ceny 
przedmiotu darowizny. Tym samym należy wycenić ile w chwili 
ustalania zachowku wynosiłaby wartość nieruchomości w stanie, 
w jakim znajdowała się ona w dniu dokonania darowizny.

Można zapytać, czym w praktyce skutkuje to, że darowizna 
doliczana jest do wartości spadku. Niestety dla obdarowanego 
może wiązać się z koniecznością przynajmniej częściowej spłaty 
spadkobierców. Jeżeli bowiem pozostały majątek spadkowy – 
tj. bez darowanej nieruchomości – nie wystarcza na pokrycie 
zachowków po zmarłym, to jego spadkobiercy mogą domagać 
się stosownych dopłat od obdarowanego.

Osoba, która otrzymała darowiznę może się zwolnić ze ww. 
obowiązku spłaty spadkobierców przekazując im przedmiot 
darowizny. Jeżeli zaś tego nie zrobi, to jej odpowiedzialność 
ogranicza się do wartości jej faktycznego wzbogacenia w związ-
ku z otrzymaną 
darowizną. Reguła 
ta jest  istotna, 
zwłaszcza w przy-
padku sprzedaży 
nieruchomości 
przed śmier-
cią darczyńcy, 
bądź  przed 

chwilą ustalania zachowku. W takim bowiem przypadku, 
za wartość tej nieruchomości przyjmuje się cenę sprzedaży, 
jaką otrzymał obdarowany. Nie zaś aktualną jej wartość, rzecz 
jasna pod warunkiem, że cena ta nie została celowo zaniżona.

Ponadto, jeżeli obdarowany sam uprawniony byłby do za-
chowku po zmarłym, jego odpowiedzialność nie może pozbawić 
go tego zachowku. Innymi słowy, względem pozostałych spadko-
bierców odpowiada jedynie do wartości darowizny pomniejszonej 
o przypadający na niego zachowek.

Co prawda zachowek kojarzy nam się przeważnie z dzie-
dziczeniem testamentowym. Jednakże opisane powyżej zasady 
doliczania darowizn do spadku mogą znaleźć zastosowanie 
również, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Stanie 
tak się, gdy darowana nieruchomość stanowiła główny składnik 
spadku i pozostały majątek nie wystarcza na zaspokojenie spad-
kobierców ustawowych. W takim przypadku mogą oni domagać 
się od obdarowanego aby ten przekazał im kwoty do wysokości, 
jaka odpowiadałaby ich zachowkom.

Darowiznę taką traktuje się zatem podobnie, jak testament. 
W obu bowiem przypadkach dochodzi do wyłączenia od dziedzi-
czenia spadkobierców ustawowych. Gdyby zatem ustawodawca 
nie rozciągnął omawianej zasady na przypadek dziedziczenia 
ustawowego, to spadkodawcy mogliby w prosty sposób pozbawić 
swoich spadkobierców ustawowych prawa do spadku oraz prawa 
do zachowku i to bez konieczności wydziedziczania ich. Co uznaje 
się za sprzeczne z zasadami prawa spadkowego.

Na zakończenie należy przypomnieć, że zachowek należy 
się zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnym (ro-

dzice) oraz małżonkowi. Pozostali 
członkowie rodziny zmarłego 

nie mają prawa do za-
chowku. Warto również 

zwrócić uwagę, że o ile 
strony nie porozumie-
ją się co do zachowku, 

orzekać o nim będzie 
sąd w postępowaniu 

o zapłatę. Sąd spadku 
orzekający w sprawach 

stwierdzenia nabycia spad-
ku oraz w sprawach o dział 
spadku nie jest uprawniony 

do orzekania w tych postępo-
waniach o zachowku. Osoby 
uprawnione muszą zatem wy-

stąpić z odrębnym pozwem, już po formalnym ustaleniu 
kręgu spadkobierców.

Roszczenie to ulega również przedawnieniu z upływem lat 
pięciu od ogłoszenia testamentu. Natomiast roszczenie przeciwko 
osobie zobowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzy-
manych od spadkodawcy darowizn przedawnia się z upływem 
lat pięciu od otwarcia spadku. Spadek zaś otwiera się z chwilą 
śmierci spadkodawcy.

Michał Koralewski

RynekPierwotny.pl

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

C    C    

Poznaj bezgraniczną głębię Poznaj bezgraniczną głębię 
ekskluzywnej czerniekskluzywnej czerni
Czerń jest ponadczasowa, funkcjonalna, a zarazem 

elegancka. Jest to kolor, który od lat króluje w modzie, 
czego przykładem jest klasyczna sukienka – „mała 

czarna”. Jednak czerń sprawdza się także w nowoczesnym 
designie. Firma Awilux wprowadziła do swojej oferty 
unikatowe, idealnie czarne rozwiązanie – z czarną matową 
powłoką, klamką i ramką międzyszybową, które znaleźć 
można w nowej linii stylistycznej Nero Style by Awilux.

BACK TO BLACK

Okna z linii Nero Style by Awilux to innowacyjne 
rozwiązanie dostępne w idealnie czarnym ko-
lorze. Elegancka okleina Black Ultimate 
nadaje profi lom matowe wykończe-
nie, na którym nie widać śladów 
palców czy plam. Okna z linii 
Nero Style by Awilux gwaran-
tują pełne czarne wykończenie 
– wraz z klamką i ramką mię-
dzyszybową – dzięki czemu 
możliwe jest wykonanie ory-
ginalnej, jednokolorowej 
i eleganckiej aranżacji.

INNOWACYJNY SYSTEM

Nowe aluminiowe okna Awilux oparte są na innowacyjnym 
systemie podnoszono-przesuwnym Schüco LivIngSlide. 
System posiada skrzydła o głęboko-
ści zabudowy 82 mm i jest spójny 
pod względem wymiarowym z sys-
temem Schüco LivIng, co zapewnia 
dostęp do szerokiej gamy profili do-
datkowych, listew przyszybowych czy 
akcesoriów szklenia. System, na którym 
oparta jest linia Nero Style by Awilux, 

posiada termozgrzewalne 
uszczelki przyszy-

bowe z EPDM, 
które 

znaj-
dują  s ię 
w profilu skrzydła. Po zgrza-
niu są one miękkie w narożach 
wewnętrznych i zapewniają opty-
malną szczelność, a tym samym 
ciepło.

O doskonałej izolacyjności 
cieplnej świadczy również ter-

moizolowany próg 
oraz aluminiowe 
profi le wzmac-
niające 
w ramie okna, 
a także specjalna prze-
kładka termiczna zintegrowana 
z dodatkowymi izolatorami, która 
zapobiega powstawaniu mostków termicz-
nych, kondensacji wody i powstawania przeciągów. 
Współczynnik przenikania ciepła dla ramy wynosi Uf=1,3 W/m2K.

NIESKAZITELNY DESIGN 

NA ZAMÓWIENIE

Wyjątkowo atrakcyjny wygląd 
systemu podnoszono-przesuwnego 

LivIngSlide zapewnia maksymalne do-
świetlenie wnętrz oraz swobodę podczas 
projektowania przestrzeni. Nowy system, 
na którym oparte są okna z linii Nero Style 
by Awilux, zapewnia wygodę użytkowania, 
dzięki zastosowaniu niskiego progu. Duży 
wybór wariantów wykonania ze skrzydłami 
stałymi i przesuwnymi sprawia natomiast, 
że okna wpiszą się w nawet najbardziej in-
nowacyjny projekt architektoniczny, tworząc 

ogromne przeszklenie w idealnie czarnej 
oprawie.

Nowe okna z linii Nero Style by Awilux to propozycja nowo-
czesnej stolarki, która dopełni aranżację każdego domu. Odważny, 
a zarazem klasyczny i głęboki odcień czerni to nowość na rynku, 
która przyciąga wzrok. Okna oparte są na systemie LivIngSlide, 
który gwarantuje wysoką termoizolacyjność, komfort użytkowania 
oraz nienaganny design. Nero Style by Awilux to rozwiązanie 
pełne elegancji, szyku i z nowoczesnym charakterem.
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1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 22m², os. Bojary, cegła, 
kawalerka po remoncie, do wprowa-
dzenia, OKAZJA 182.000zł 531-790-139 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 24m², os. Antoniuk, ce-
gła, UKŁAD: Salon z aneksem, łazienka, 
przedpokój. STAN: po generalnym re-
moncie. PIĘTRO: pierwsze. BLOK: cztero-
piętrowy z cegły. LOKALIZACJA: osiedle 
Antoniuk. 196.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 27m², ul. Antoniukowska, 
Sprzedam kawalerkę, bezpośrednio. 
183.000zł 664-090-487 

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

BIAŁYSTOK, 28m², os. Zawady, cegła, na 
pierwszym piętrze w 2-piętrowym bloku 
z cegły po termomodernizacji 155.000zł 
792-534-925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 36m², os. Centrum, ce-
gła, po remoncie, do wprowadzenia,  
235.000zł 531-790-130 Centrum 

CHOROSZCZ, 26, 40m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska  129.360zł 
791-767-022 Budmex 

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

BIAŁYSTOK, 34, 06m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Leśna Dolina, cegła, 2016 
r., III piętro, 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, 36, 65m², os. Antoniuk, ce-
gła, na 2-piętrze w czteropiętrowym 
bloku mieszkalnym z cegły, po termo-
modernizacji. 249.000zł 792-534-925 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 36, 80m², os. Centrum, 
cegła, klimatyczne mieszkanie z an-
tresolą w kamienicy, wysoki standard 
wykończenia 345.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Chrobrego, os. 
Piasta, cegła, 2 pokoje, bez podatku PCC, 
balkon, piwnica, wykończone w wyso-
kim standardzie, konieczność zakupu 
miejsca postojowego 20 000 275.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 38m², ul. Bema, sprzedam 
mieszkanie, oddzielna kuchnia, balkon, 
piwnica, do wprowadzenia. 238.000zł 
592-280-797 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Bema, przy 
Politechnice, do wprowadzenia, ideal-
ne pod wynajem 230.000zł 531-790-
130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Piasta, cegła, bez 
podatku PCC 2%, 2 pokoje, IVp, winda, 
jednostronne, słoneczne, wykończone w 
wysokim standardzie, wydanie X-2020r  
369.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 38, 10m², os. Antoniuk, 
tanio, winda, dobre pod wynajem 
231.500zł 792-534-925 Centrum 

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

B I A Ł Y S T O K ,  3 9 ,  6 0 m ² ,  u l . 
Kaczorowskiego, os. Centrum, cegła, 
komfortowe wykończone dwupokojowe 
39, 6m, V piętro, winda, balkon, pano-
rama, wydanie natychmiast  319.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, os. Bema, pustak, 
UKŁAD: salon z aneksem, sypialnia, ła-
zienka, korytarz. STAN: mieszkanie wy-
kończone pod klucz. BLOK: nowy, sze-
ściopiętrowy z windą. LOKALIZACJA: ul. 
Wyszyńskiego. 359.000zł 576-342-842 
em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 40, 30m², ul. św. Andrzeja 
Boboli, os. Leśna Dolina, 2 pokoje, 4 
piętro, cegła, piwnica, balkon, do wpro-
wadzenia  250.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 40, 90m², os. Dziesięciny, 
pustak, 2 pokoje, I piętro, stan de-
weloperski, budowa zaawansowana  
249.490zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 41, 46m², os. Dojlidy, 
2019r, do wprowadzenie wykończone,  
325.000zł 531-790-130 Centrum 

B I AŁYS TO K, 44m², ul. Kardyna ła 
Wyszyńskiego, os. Centrum, cegła, Bez 
PCC 2 %, 2 pokoje, środkowe, słonecz-
ne, jednostronne, IVp winda, wykoń-
czone mieszkanie cena 359000zł, do 
wydania V-VI-20 299.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 44, 50m², ul. Wąska, os. 
Sienkiewicza, nowe budownictwo, 
parter, po remoncie, okazja cenowa 
339.000zł 531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 44, 79m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, VII piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 266.500zł 857-473-030 
Yuniversal 

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

BIAŁYSTOK, 44, 99m², ul. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego, os. Centrum, 
cegła, bez podatku PCC! dwupokojowe 
mieszkanie w apartamentowcu w stanie 
deweloperskim, 6 piętro, winda, 30m 
taras- panorama miasta!  339.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, cegła, 42 Pułku piechoty, 2 
pokoje, I piętro, piwnica, deweloperskie, 
wydanie XII-2019 299.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45, 50m², ul. Sybiraków, 
os. Sybiraków, cegła, 2020r aparta-
mentowiec, 4 piętro, winda, piwnica, 
duży balkon, mieszkanie wykończone 
cena 389000  389.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45, 50m², os. Wygoda, ce-
gła, nowe budownictwo, spokojna oko-
lica 285.000zł 792-534-925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 08m², os. Dziesięciny, 
pustak, 2 pokoje, I piętro, stan de-
weloperski, budowa zaawansowana  
287.188zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 47, 20m², os. Słoneczny 
Stok, blisko sklepy, szkoły i przedszkola 
249.000zł 531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 40m², os. Centrum, ul.
Nowy Świat 3, do wprowadzenia, wysoki 
standard, okna drewniane, luksusowy 
apartament  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 kwalifi kujące 
się do generalnego remontu 270.000zł 
505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Centrum, cegła, 2 
pokoje w ścisłym centrum, cegła, niski 
czynsz 295.000zł 531-790-130 Centrum 

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, os. Centrum, nowe 
budownictwo, do wprowadzenia 
345.000zł 531-790-133 Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 51m², os. Słoneczny Stok, 
wielka płyta, UKŁAD: salon, sypialnia, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. STAN: po 
generalnym remoncie. PIĘTRO: trzecie w 
czteropiętrowym bloku. LOKALIZACJA: 
osiedle Słoneczny Stok. 304.000zł 576-
342-842 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 51, 40m², os. Nowe Miasto, 
cegła, wyposażone, umeblowane, do 
wprowadzenia, okazja 375.000zł 507-
397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 53, 40m², os. Mickiewicza, 
cegła, 2 niezależne pokoje, II piętro, 
do wprowadzenia, wspólnota, parking, 
okazja 320.000zł 531-790-130 Centrum 

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

CHOROSZCZ, 38, 10m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska  182.880zł 
791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 39, 90m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. I piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska od 4.599zł/
mkw. 791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 39, 90m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska od 4.599zł/
mkw. 791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 40, 10m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. II piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska od 4.599zł/
mkw. 791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 40, 10m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska od 4.599zł/
mkw. 791-767-022 Budmex 

CZARNA Białostocka, 33m², cegła, 
Sprzedam mieszkanie w bloku 2-po-
koje czarna bialostocka-po remoncie 
169.000zł 696-774-177 

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, stan de-
weloperski 280.000zł 531-540-521 

WASILKÓW, 44, 90m², os. Wasilków, 
cegła, projektowane przez projektanta, 
nowe budownictwo 269.000zł 507-397-
447 Centrum 

ZABŁUDÓW, 34m², nowe, urządzo-
ne, balkon, 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, 44, 32m², os. Bojary, cegła, 
/Cegła/Parter/Niski czynsz/Do wprowa-
dzenia 355.000zł 531-790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 30m², ul. Stołeczna, 
os. Centrum, cegła, mieszkanie składa 
się z trzech pokoi i oddzielnej kuchni 
258.000zł 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, ul. Ukośna, os. 
Antoniuk, po remoncie, do wprowa-
dzenia 289.000zł 531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48m², os. Centrum, ce-
gła, doskonała lokalizacja, 3 pokoje 
370.000zł 531-790-130 Centrum 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 m ²,  o s .  P ias t a , 
Przedstawiam Państwu 3 pokojowe 
mieszkanie w ścisłym centrum miasta 
na Piasta. Nieruchomość znajduje się 
na drugim piętrze w czteropiętrowym 
odnowionym bloku. Mieszkanie ma 
48mkw, korytarz, z którego 297.000zł 
531-790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48, 20m², os. Antoniuk, 
Zamienię na 2-pokojowe na parte-
rze najchętniej na osiedlu Antoniuk. 
290.000zł 502-290-885 

BIAŁYSTOK, 48, 70m², ul. Juliusza 
Słowackiego, os. Mickiewicza, cegła, 
mieszkania w świetnej lokalizacji za-
równo dla rodziny, jak i pod wynajem. 
Po generalnym remoncie, do wprowa-
dzenia się, zabudowa kuchni i sprzęt 
AGD w cenie.  359.000zł 576-070-706 
em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 49m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
nowe. 31.000zł 602-430-288 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Piasta, Budynek 
docieplony kilka lat temu, zadbane klat-
ki schodowe 279.000zł 531-790-130 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 49, 21m², os. Dziesięciny, 
pustak, 3 pokoje, I piętro, stan de-
weloperski, budowa zaawansowana  
300.181zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 49, 21m², os. Dziesięciny, 
pustak, 3 pokoje, III piętro, stan de-
weloperski, budowa zaawansowana  
305.102zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 49, 50m², os. Mickiewicza, 
cegła, IIIpiętro, 3pokoje, do wprowa-
dzenia, wysoki standard 330.000zł 857-
446-687 Area 

BIAŁYSTOK, 50m², ul. 42 Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, cegła, Bez podatku PCC! 3 
pokoje, Ip, niski blok, dwustronne, sło-
neczne, piwnica, wykończone XI-399 
000, deweloperskie X- 340.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

B I A Ł Y S T O K ,  5 0 ,  6 0 m ² ,  u l . 
Nowowarszawska, os. Dojlidy, cegła, 
wydanie XI-2020r, 3 pokoje, IIIp, środko-
we, słoneczne, wykończone w wysokim 
standardzie, bez podatku PCC 2%, piw-
nica  389.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, 3 pokoje, winda, 
VII piętro piwnica, Bez podatku PCC, 
stan do wejścia, wydanie marzec, wy-
soki standard 379.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Wiadukt, os. Nowe 
Miasto, cegła, bez podatku PCC! 3 poko-
je, VIII piętro, stan deweloperski, winda, 
piwnica, wydanie natychmiast, możli-
wość wykończenia  335.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 51, 10m², os. Piaski, cegła, 
UKŁAD: salon z aneksem, dwie sypialnie, 
łazienka, przedpokój. STAN: wysoki stan-

dard. PIĘTRO: dziesiąte w apartamen-
towcu. LOKALIZACJA: Piaski 460.000zł 
576-342-842 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 51, 27m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, VIII piętro, Osiedle 
Rekreacyjne 292.239zł 857-473-030 
Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 51, 40m², os. Bojary, cegła, 
doskonała lokalizacja, blisko centrum 
325.000zł 507-397-447 Centrum 

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, miej-
sce postojowe 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, miej-
sce postojowe 319.000zł 607-716-277 
Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 52, 22m², os. Dziesięciny, 
cegła, mieszkanie 3 - pokojowe na par-
terze, z ogrodkiem, stan deweloperski 
319.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 53, 51m², ul. Hallera, os. 
Dziesięciny, 3 pokoje, I piętro, blok z 
windą, stan deweloperski  321.060zł 
696-419-900 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 55m², os. Dziesięciny, ce-
gła, mieszkanie 3 - pokojowe na par-
terze, z ogrodkiem, stan deweloperski 
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, miej-
sce postojowe.  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, najtańsze 3 pokoje w mie-
ście, wyposażone umeblowane, cegła, 
niski czynsz, Oferta 1478, tel 531790133 
265.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 57m², os. Bojary, do wpro-
wadzenie, 3 niezależne pokoje, cegła 
299.000zł 531-790-130 Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 58m², os. Przydworcowe, 
zadbane, wyposażone, z klimatyzacją, 
po remoncie, OKAZJA 327.000zł 507-
397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 58m², ul. Trawiasta, os. 
Wygoda, cegła, 2008r, 3 pokoje, III pię-
tro, niski blok z cegły, dwustronne, sło-
neczne, duży balkon, piwnica, wydanie 
natychmiast  395.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 59, 30m², ul. Piasta, os. 
Piasta, cegła, Świetna lokalizacja, Piasta 
35, nowa kamienica - rok budowy 2019, 
mieszkanie w stanie deweloperskim, 
bez podatku PCC. II piętro, duży bal-
kon.  420.000zł 576-070-706 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 60, 26m², os. Dziesięciny, 
pustak, 3 pokoje, III piętro, winda, stan 
deweloperski, budowa zaawansowana  
355.534zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 60, 67m², os. Wygoda, ce-
gła, Dolina Cisów, 3 pokoje, Ip, dwu-
stronne, słoneczne i ciepłe, piwnica, 
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stan wykończony 399000, stan de-
weloperski IX 299.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 60, 84m², ul. Nadawki, os. 
Dolina Cisów, cegła, II piętro, winda 
298.116zł 857-473-030 Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 61m², os. Dziesięciny II, lub 
zamienię na mniejsze na parterze lub 
1-pietrze ul. Antoniukowska, Narewska. 
315.000zł 796-651-822 

BIAŁYSTOK, 61m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, 3 oddzielne pokoje, 
garderoba, II piętro, dwustronne, za-
budowy stałe, niski blok z cegły 2003r, 
duży balkon, piwnica, do wprowadzenia, 
wydanie natychmiast  427.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 62m², os. Nowe Miasto, 
I piętro, do wprowadzenia 358.500zł 
792-534-925 Centrum 

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, dwustron-
ne, słoneczne w super lokalizacji, loggia, 
piwnica 339.000zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, cegła, SUPER lokaliza-
cja 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 
zabudowie szeregowej, piętro I. Odbiór 
I kw. 2021. Hol wejściowy, 2 sypialnie, 
łazienka, salon z kuchnią, taras, miej-
sce postojowe  365.000zł 607-716-277 
Sokołowscy 

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

BIAŁYSTOK, 63, 66m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, parter 324.666zł 
857-473-030 Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 64m², ul. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego, os. Centrum, 
cegła, bez podatku PCC! 3 pokoje, dwu-
stronne, komfortowo wykończone, 4p, 
winda, 2 balkony, wydanie natychmiast 
499.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 64, 70m², os. Centrum, win-
da, 3 pokoje, warte obejrzenia, Oferta 
1403, tel 853070975 329.000zł 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, 65, 37m², ul. Nadawki, os. 
Dolina Cisów, cegła, I piętro, winda 
313.776zł 857-473-030 Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 66, 77m², ul. Nadawki, os. 
Dolina Cisów, cegła, IV piętro, winda 
327.173zł 857-473-030 Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 67, 36m², ul. Oliwkowa, 
os. Dziesięciny, ul. Oliwkowa, zabudo-
wa szeregowa, II etap, 3-pok., parter, 
ogródek 28-30m². Miejsce postojowe. 
Nowoczesna skandynawska architek-
tura. Odbiór I kw. 2020  357.000zł 607-
716-277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 67, 37m², os. Dziesięciny, 
cegła, mieszkanie 3 - pokojowe na par-
terze, z ogródkiem, stan deweloperski, 
gotowe do odbioru 357.000zł 857-424-
016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 67, 62m², os. Bagnówka, 
bezczynszowe mieszkanie 3 - pokojo-
we, dwupoziomowe, stan deweloperski 
331.780zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 67, 62m², ul. Puchalskiego, 
os. Bagnówka, ul. Puchalskiego, miesz-
kania dwupoziomowe, bezczynszowe 
z ogródkiem 331.780zł 696-419-900 
Sokołowscy 

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

B I A ŁY S T O K ,  70 m²,  u l .  Jadwi g i 
K l i m k i e w i c z o w e j  3 ,  V i k t o r i a 
Apartamenty, nowe od developera, 
budynek wielorodzinny 4 piętrowy, ga-
raże i miejsca parkingowe w podziemiu, 
wszystkie mieszkania posiadają balkony 
lub ogródki. 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 70, 22m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 2 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, ogró-
dek, parter. Parking w podziemiu, ko-
mórka lokatorska. Odbiór 30.06.2020, 
od 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 71, 23m², os. Dziesięciny, 
pustak, przestronne 3 pokoje, V piętro, 
winda, stan deweloperski, budowa za-
awansowana  420.257zł 857-424-016 
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 75m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, dwupoziomowe: par-
ter: 2 sypialnie, łazienka, wnęka go-
spodarcza, 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 sypialnie, łazienka, wnęka gospodar-

cza, piętro: kuchnia, salon, łazienka. 
Trzypiętrowy budynek wielorodzinny z 
windami. Od dewelopera 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 gospodarcza. I piętro 42, 64m²: 
kuchnia, salon, 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 sypialnie, łazienka, wnęka gospodar-
cza, piętro: kuchnia, salon, łazienka. 
Trzypiętrowy budynek wielorodzinny 
z windami. Od dewelopera 4.600zł 
857-329-821 

BIAŁYSTOK, 83, 84m², ul. Hetmańska 81, 
os. Hetmańska, 2-poziomowe, 3-pok. 
Parter 34, 77: 2 sypialnie, łazienka, wnę-
ka gospodarcza. I piętro 49, 07m²: kuch-
nia, salon, wc. Balkon, ogródek  4.600zł/
mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 85, 71m², os. Antoniuk, 
nowe budownictwo, do wprowadze-
nia 445.000zł 507-397-447 Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 86, 50m², os. Nowe Miasto, 
cegła, dwupoziomowe, 102m po podło-
dze, 3 pokoje, IIIp. cegła 2000r, wspólno-
ta, nicki czynsz, piwnica, duży 60m taras 
z altanką na dachu bloku,  589.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

CHOROSZCZ, 56, 50m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. Parter. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska  259.000zł 
791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 59, 80m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. II piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska od 4.599zł/
mkw. 791-767-022 Budmex 

CHOROSZCZ, 59, 80m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. III piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska  281.060zł 
791-767-022 Budmex 

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 

H O R O D N I A N Y,  47,  8 6 m ²,  u l . 
Mazowiecka, os. Zielone Kaskady, ul. 
Mazowiecka, gm. Juchnowiec Kościelny. 
Salon z kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
korytarz, balkon. W garażu podziem-
nym miejsce parkingowe, piwnica. 
Odbiór 30.12.2020.Od  4.950zł/mkw. 
857-329-821 

H O R O D N I A N Y,  5 0 ,  8 3 m ²,  u l . 
Mazowiecka, os. Zielone Kaskady, ul. 
Mazowiecka, gm. Juchnowiec Kościelny. 
Salon z kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
korytarz, balkon. W garażu podziem-
nym 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, łazienka, korytarz. Budynek 
3 piętrowy z miejscami parkingowymi i 
piwnicami . 4.950zł/mkw. 857-329-821 

KLEOSIN, 61m², ul. Kraszewskiego, 3 
pokoje, do wejścia, atrakcyjna cena 
299.000zł 531-790-133 Centrum 

 » KLEOSIN, 63, 40M², APARTAMENTY 
KLEOSIN, BALKON, CICHA I 
SPOKOJNA OKOLICA, PARKING, 
GARAŻ, 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, SPOKOJ
NA OKOLICA, PARKING, GA
RAŻ, DRUGI KWARTAŁ 2020R. 
4.900zł/mkw. 508-909-036 

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

POROSŁY, 70m², ul. Wierzbowa, os. 
Osiedle Na Stoku, gm. Choroszcz. W 
zabudowie szeregowej, parter, ogródek, 
miejsce postojowe w cenie mieszkania. 
Zaciszna, urokliwa okolica. W bezpo-
średnim sąsiedztwie łąk. Cena  4.350zł/
mkw. 662-447-576 Inwestycje 

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, do-
bre połączenie z B-stokiem. 200.000zł 
785-476-877 

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

 » BIAŁYSTOK, 57M², UL. 
PIASTOWSKA, OS. PIASTA, 
WIELKA PŁYTA, MIESZKANIE 
DO WEJŚCIA. 4 POKOJE, 4P/4P, 
UL. PIASTOWSKA, WSZĘDZIE 
BLISKO, SZKOŁY, PLACE ZA
BAW, CENTRUM. WIELKA PŁY
TA, 2 BALKONY, GARDEROBA. 
296.000zł/mkw. 793-092-702 

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

BIAŁYSTOK, 60, 40m², os. Białostoczek, 
3 pok plus garderoba, do wprowadze-
nia, zadbane 313.000zł 531-790-130 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 60, 70m², os. Piasta, 4 nie-
zależne pokoje, idealne pod wynajem, 
do własnej aranżacji 275.000zł 507-397-
447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 63, 90m², ul. Piasta, os. 
Bojary, cegła, parter 403.035zł 857-
473-030 Yuniversal 

BIAŁYSTOK, 64m², ul. Mieszka I, odrębna 
własność, księga wieczysta. 339.000zł 
600-900-969 

BIAŁYSTOK, 64m², ul. Mieszka I, os. 
Piasta, wielka płyta, 4 pokoje, 6 pię-
tro, winda, po remoncie, dla dużej ro-
dziny lub na wynajem, Numer ofer-
ty Dr154199 334.000zł 737-165-445 
DrBroker 

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

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

BIAŁYSTOK, 72m², ul. Wąska, os. 
Sienkiewicza, beton komórkowy, 3 po-
koje, 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, 
. 405.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 117m², ul. Młynowa, os. 
Centrum, cegła, ul.Młynowa, 4 pokoje, 
2 poziomowe, wysoki standard, wy-

posażone, parking podziemny, winda, 
Numer oferty Dr466869 699.000zł 737-
165-445 DrBroker 

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, 75, 54m², ul. Filipowicza, 
os. Nowe Miasto, cegła, I piętro, winda 
385.254zł 857-473-030 Yuniversal 

B I A Ł Y S T O K ,  7 7 m ² ,  V i k t o r i a 
Apartamenty, nowe, od developera, 
budynek wielorodzinny 4 piętrowy, ga-
raże i miejsca parkingowe w podziemiu, 
wszystkie mieszkania posiadają balkony 
lub ogródki. 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 77, 20m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
Apartamenty, Białystok, ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
Apartamenty. Nowe od dewelopera, 
nr 50, pow. 77, 20, piętro IV, il. pok. 4. 
Salon z aneksem kuchennym, 3 sypial-
nie,  5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 77, 20m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, bal-
kon, p. III. Parking w podziemiu, kom. 
lokatorska, winda. Odbiór 30.06.2020, 
od  5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 77, 42m², os. Bagnówka, 
bezczynszowe mieszkanie 4 - pokojo-
we, dwupoziomowe, stan deweloperski 
365.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 77, 48m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, balkon, 
piętro II. Parking w podziemiu, kom. lo-
katorska, winda. Odbiór 30.06.2020, od 
5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 77, 58m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, bal-
kon, piętro I. Parking w podziemiu, kom. 
lokatorska, winda. Odbiór 30.06.2020, 
od 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 78, 98m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, balkon, 
piętro III. Parking w podziemiu, kom. lo-
katorska, winda. Odbiór 30.06.2020 od 
5.200zł/mkw. 857-329-821 

B I A ŁY S T O K ,  79 m²,  u l .  Jadwi g i 
K l i m k i e w i c z o w e j  3 ,  V i k t o r i a 
Apartamenty, nowe, od developera, 
budynek wielorodzinny 4 piętrowy, ga-
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raże i miejsca parkingowe w podziemiu, 
wszystkie mieszkania posiadają balkony 
lub ogródki. 5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 79, 23m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, bal-
kon, piętro II Parking w podziemiu, kom. 
lokatorska, winda. Odbiór 30.06.2020, 
od  5.200zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 79, 32m², ul. Jadwigi 
Klimkiewiczowej 3, os. Victoria 
A p a r t a m e n t y ,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3. Salon z kuchnią, 3 
sypialnie, łazienka, WC, korytarz, bal-
kon, 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 
mieszkanie położone na 1 i 2 piętrze 
w 4-piętrowym bloku z cegły. Budynek 
z 1999r. położony w pobliżu centrum 
miasta z wewnętrznym 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, ce-
gła, blisko parku i centrum miasta, do 
zamieszkania, zamknięte osiedle, miej-
sca parkingowe 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 ce-
nie  665.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 94, 39m², os. Sybiraków, 
cegła, apartament, bardzo wysoki 
standard, 4 pokoje, 4p/4 winda, piwni-
ca, pełne wyposażenie, garaż w cenie  
665.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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 

CHOROSZCZ, 93, 90m², ul. Sportowa, os. 
Osiedle Zacisze, ul. Sportowa. Centrum. 
Nowe. Od dewelopera. IV piętro. W oto-
czeniu zieleni. Sklepy, urzędy, przychod-
nie, szkoła, przedszkole, żłobek, siłow-
nia, stadion, plaża miejska  439.000zł 
791-767-022 Budmex 

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, 73, 50m², płyta ocieplona, 
dwustronne, duży balkon, blisko szkoła, 
Politechnika, sklepy. Dojazd do miasta 
w kilka minut. 295.000zł 508-715-029 

KLEOSIN, 74m², ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, umeblowane, wyposa-
żone, 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 negocjacji, pełne media, 
wydanie natychmiast  365.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 109m², os. Dziesięciny, 
działka 606.00m², bardzo niska cena, 
dom parterowy z poddaszem użytko-
wym, murowany 349.000zł 575-677-
995 em5 nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 119, 04m², ul. Baranowicka 
135, os. Skorupy, działka 200m², Bliźniak 
przy ul. Baranowickiej w Białymstoku, 
pełen stan deweloperski, bezpośred-
nio 465.000zł 696-419-900 Sokołowscy 

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

BIAŁYSTOK, 124m², os. Skorupy, działka 
154m², dom w zabudowie bliźniaczej w 
stanie deweloperskim 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 inwesty-
cji składa się z dwunastu segmentów, 
teren ogrodzony 520.000zł 505--09-
3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 127m², ul. Zielna 31 U, os. 
Nowe Miasto, działka 131m², dom w 
zabudowie szeregowej, umeblowany, 
zapraszam do obejrzenia. 820.000zł 
792-810-891 

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

B I AŁYS TO K, 141, 40m², os. wieś 
Osowicze, działka 924m², Dom wol-
nostojący w stanie surowym otwar-
tym. Gotowy do oddania.  420.000zł 
602-102-041 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, 
działka 74m², dom w zabudowie sze-
regowej, segment środkowy, pełen 
stan deweloperski, cena do negocjacji 
478.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², os. Zawady, 
działka 229m², dom w zabudowie sze-
regowej, 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, 
pomieszczenie. gospodarcze. 2 miej-
sca postojowe. Odbiór IV kw. 2020. Od  
478.000zł 607-716-277 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 141, 58m², ul. Dolna, os. 
Zawady, działka 224m², domy w zabu-
dowie szeregowej, standard deweloper-
ski 478.000zł 696-419-900 Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 160m², os. Nowe Miasto, 
działka 170m², 4 pokoje, 2 poziomy, 
wszystkie media, stan deweloperski, 
wydanie natychmiast, bez podatku PCC 
490.000zł 570-299-000 Krzysztof  

 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, kom-
fortowa szeregówka 159m, 300m dział-
ka, 4 pokoje, pełne media, bardzo wy-
soki standard 895.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 189, 50m², ul. Wenecka, os. 
Starosielce k. Zielonych Wzgórz, działka 
199m², osiedle zamknięte, wszelkie in-
stalacje, wysoka jakość materiałów, weł-
na mineralna, poddasze użytkowe, pom. 
gospod.w ogrodzie, ogrzewanie podło-
gowe. Blisko przedszkole. 2.500zł/mkw. 
505-103-180 Osiedle Zielona Górka 

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

BIAŁYSTOK, 198, 30m², ul. Wenecka, os. 
Starosielce k. Zielonych Wzgórz, działka 
272m², osiedle zamknięte, wszelkie in-

stalacje, wysoka jakość materiałów, weł-
na mineralna, poddasze użytkowe, pom. 
gospod.w ogrodzie, ogrzewanie podło-
gowe. Blisko przedszkole. 2.592zł/mkw. 
505-103-180 Osiedle Zielona Górka 

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

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 
ewentualnie po modernizacji nawet 
4 mieszkania, idealne na inwestycję 
na wynajem 529.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 268m², os. Mickiewicza, 
działka 453.00m², doskonała loka-
lizacja 800.000zł 575-677-995 em5 
nieruchomości 

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

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

BIAŁYSTOK, 309m², os. Piasta, dział-
ka 786.00m², Biznes na sprzedaż, 32 
miejsca noclegowe, dom wolnostojący, 
Numer oferty Dr119713 1.099.000zł 
737-165-445 DrBroker 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191m², 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym oraz warsztatem, dom po ka-
pitalnym remoncie, atrakcyjna okolica 
400.000zł 857-446-687 Area 

CHOROSZCZ, 180m², ul. Traugu  a, dział-
ka 748.00m², dwie dziełki gruntu o łącz-
nej powierzchni 748 mkw. zabudowana 
budynkiem mieszkalnym w stanie su-
rowym otwartym. Budynek jest czte-
rokondygnacyjny, niepodpiwniczony 
199.000zł 505-093-995 BIS 

CIASNE, 141, 19m², działka 2615m², 
działka z pozwoleniem na budowę 
atrakcyjnego domu jednorodzinnego 
zero emisyjnego, dom w stanie suro-
wym zamkniętym 445.000zł 857-424-
016 Apogeum 

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 

GOŁDAP, 110m², działka 8800m², 6km 
od Gołdapii +budynki gospodarcze, z 
plantacją malin. 240.000zł 502-274-443 

GRABÓWKA, 171m², działka 480m², 2 
DOMY wolno stojące, GARAŻE dwusta-
nowiskowe, 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 po-
koi, 533m działka, stan deweloperski, 
bez podatku PCC, wszystkie media, pięk-
na okolica, garaż na dwa auta 545.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

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

HAJNÓWKA, 240m², działka 800m², 
1997r, duży dom w Hajnówce, 6 po-
koi, 2 poziomy, sauna, działka 800m, 
duży dwustanowiskowy garaż, wyda-
nie natychmiast  380.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

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

IGNATKI, 198m², ul. Urocza, działka 
1094m², Wolnostojący dom w otocze-
niu lasów, z bardzo dobrym dojazdem od 
strony Hryniewicz. Powierzchnia użyt-
kowa 160 m², dostępne media: prąd, 
studnia głębinowa, szambo.  499.000zł 
796-785-785 em5 nieruchomości 

JABŁOŃSKIE, 235m², działka 15000m², 
ranczo, budynki gospodarcze o łącz-
nej powierzchni 800m², blisko mia-
sta, niedaleko pięknej góry. 520.000zł 
502-274-443 

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

KLEPACZE, 180m², działka 650m², . 
550.000zł 690-124-907 Ada 

KLEPACZE, 198m², ul. Graniczna, dział-
ka 840m², Polecamy dom w malow-
niczej 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 

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, 
murowany, media:prąd, woda, szambo, 
ogrzewany na opal stały, dodatkowe 
ogrzewanie elektryczne  245.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

M OŃK I, 150m², dzia łka 1500m², 
przy drodze krajowej 65 330.000zł 
511-652-072 

NAREWKA, 113m², ul. Kolejowa, działka 
2370m², 3 pokoje, dom po remoncie z 
zewnątrz, przy głównej ulicy, wydanie 
natychmiast  210.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

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

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, budynek gospodarczy, garaż 
w bryle domu, malownicza okolica lasu 
919.000zł 857-446-687 Area 

OSOWICZE, 231m², działka 900m², bez 
podatku PCC, stan deweloperski, 6 po-
koi, parterowy z poddaszem użytko-
wym, garaż na 2 auta, wszystkie media, 
wydanie natychmiast  590.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

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

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

RAJGRÓD, 108m², działka 4900m², sie-
dlisko we wsi Kosiły, 1 km od jeziora raj-
grodzkiego, możliwa zamiana 199.000zł 
505-797-878 

ROGOWO, 108m², os. Kolonia, działka 
3894m², parterowy, stan deweloper-
ski, technologia budowania kanadyjska, 
media:prąd, własna woda, oczyszczal-
nia ekologiczna, położone instalacje  
409.000zł 570-299-000 Krzysztof  

SIEMIATYCZE, 216m², działka 2600m², 
gm. Dziadkowice, murowany, piętro-
wy, do aranżacyjnego remontu, salon 
z kominkiem, wszystkie media, tele-
fon, +budynek gospodarczy murowany 
70m². 530.000zł 517-667-608 
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SOBIATYNO, 60m², działka 6900m², 
dom z bala z 1890roku stan db+ budy-
nek gospodarczy kryty słomą. 69.000zł 
602-615-159 

SOKÓŁKA, 119m², działka 2300m², miej-
scowość Kraśniany, murowany, 119m² 
powierzchni użytkowej +50m² niewy-
kończone. 420.000zł 668-950-078 

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

TOPILEC, 285, 10m², działka 3700m², 
urokliwie położony dom jednorodzinny 
wolnostojący, w sąsiedztwie las i stawy, 
stan techniczny dobry 465.000zł 600-
325-453 Apogeum 

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

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

WASILKÓW, 198m², działka 313m², częśc 
domu mieszkalnego z działką.  395.000zł 
793-700-026 

WASILKÓW, 218m², działka 580m², mu-
rowany, kolektory słoneczne 3-kondy-
gnacje. 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 
Białowieskiej przy rzece Narewka  
198.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

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

Grunty i działki
BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 
10, 914.00m², INWESTYCYJNA, rol-
no - budowlana z dużym potencjałem 
1.980.000zł 660-474-444 BEWE 

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, działka 
13843m², przy trasie S-8 w Choroszczy, 
100x137m, brak podatku od nierucho-
mości, media: prąd  1.900.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, dział-
ka 2886m², z warunkami zabudowy na 
dom jednorodzinny, wymiary: 50 x 58 
m uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja, 
gaz,  173.500zł 600-325-453 Apogeum 

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

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

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

KOŚCIUKI, działka 13137m², działka na 
skraju wsi, przeznaczona w większej 
części pod zabudowę jednorodzinną, a 
w niedużej części jest to działka rolna, 
idealna jako lokata kapitału. 525.480zł 
857-424-016 Apogeum 

KURIANY, działka 1000m², działka pła-
ska, sucha, w kształcie prostokąta, w 
sąsiedztwie nowa zabudowa jednoro-
dzinna, uzbrojenie: prąd 95.000zł 600-
325-453 Apogeum 

KURIANY, działka 1000m², ładnie poło-
żona działka w kształcie prostokąta o 
wymiarach 24x41m, w sasiedztwie nowe 
domy i las, uzbrojenie: prąd 85.000zł 
857-424-016 Apogeum 

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

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

OGRODNIC ZKI, działka 2900m², . 
189.000zł 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 

RAFAŁÓWKA, działka 2057m², płaska 
działka we wsi, wśród zabudowy jedno-
rodzinnej i siedliskowej, wymiary: 25 x 
82 m, uzbrojenie: prąd, woda 95.000zł 
857-424-016 Apogeum 

SZYMAKI, działka 7500m², siedlisko z 
murowanym domem 90m z lat 70tych, 
2 stodoły, ziemia orna i więcej 200.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

ZALESIANY, działka 735m², . 66.150zł 
505-456-176 Ada 
ŻUKI, działka 3496m², . 260.000zł 690-
124-907 Ada 

BUDOWLANE
BACIUTY, działka 1, 075.00m², 3 atrak-
cyjne działki z wydanymi warunkami 
zabudowy na budownictwo jedno-
rodzinne, w kształcie prostokątów o 
orientacyjnych wymiarach 28x38m, 
przy działkach dostępny prąd, dojazd 
do działek drogą asfal 53.750zł 505--
09-3-9-85 BIS 

BACIUTY, działka 1500m², ogrodzona 
z trzech stron, projekt domu, wjazd 
z dwóch stron na działkę. 50.000zł 
734-522-682 

B A R S Z C Z E W O, dzia łka 733m², . 
109.000zł 505-456-176 Ada 

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

BIAŁYSTOK, działka 1, 463.00m²,  170zł 
510-534-449 

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

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

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy, działka 600m², 
działka do wynajęcia z budynkiem go-
spodarczym 40m², nadającym się na 
magazyn, garaż. 700zł 884-691-250 

BIAŁYSTOK, działka 1501m²,  170zł 
510-534-449 

BIAŁYSTOK, działka 1550m², 7 kilome-
trów od Białegostoku częściowo uzbro-
jona. 95zł/mkw. 506-830-728 

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

BIAŁYSTOK, działka 1752m²,  170zł 
510-534-449 

BIAŁYSTOK, ul. Brzoskwiniowa, os. 
Dojlidy Górne, działka 2151m², Działka 
Budowlana, powierzchnia 2151 m²; me-
dia pełne przy działce; na części działki 
MPZP, skrzyżowanie 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 9100m², można po-
dzielić na mniejsze działki, blisko lasu, 
rzeka Narew. 65.000zł 508-789-456 

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

B I AŁY S T O K , dzia łka 25000m², . 
130.000zł 601-323-135 

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

BIAŁYSTOK, ul. Szlachecka, działka 
50000m², pod budownictwo jednoro-
dzinne, plan zagospodarowania prze-
strzennego, pełne uzbrojenie w ulicy 
+- 50m. 180zł/mkw. 517-652-557 

BIELSK Podlaski, działka 5400m², Lewki 
Koło Bielska Podlaskiego, rolno-budow-
lana, blisko prąd i woda.    18zł/mkw. 
510-715-661 

BUDNE, os. Żarnowo, działka 3400m², 
Dzia łka budowlana na terenie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego ! 
Z panoramą na unikalne rozlewiska 
Biebrzy. Działka objęta MPZP przy dro-
dze gminnej, prąd, wodociąg. 150.000zł 
501-738-393 Grabowscy Nieruchomości 

CHOROSZCZ, działka 1037m², działka 
budowlana pod dom jednorodzinny, 
w sąsiedztwie nowej zabudowy, wy-
miary 27, 5 x 37 m, uzbrojenie: prąd, 
woda, kanalizacja 150.400zł 600-325-
453 Apogeum 

CIASNE, działka 2615m², pięknie położo-
na działka, w otoczeniu lasu, wśród dzia-
łek o podobnej wielkości, z pozwoleniem 
na budowę domu energooszczędnego, 
uzbrojenie: prąd 235.350zł 857-424-
016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
900m², działka budowlana przeznaczona 
pod zabudowę jednorodzinna, wymiary: 
28, 5x32, uzbrojenie terenu: prąd, gaz, 
kanalizacja, woda 180.000zł 600-325-
453 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Podleńce, 
d z i a łk a  9 8 6 m ²,  .  110 z ł/m k w. 
607-363-954 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
1159m², działka budowlana pod zabudo-
wę jednorodzinną i nieuciążliwe usługi, 

wymiary: 36m x 32m, uzbrojenie terenu: 
prąd, gaz, woda, kanalizacja 231.800zł 
600-325-453 Apogeum 

DĄB R O WA Bia łostocka, dzia łka 
831m², Plac pod zabudowę 55zł/mkw. 
857-128-132 

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

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

G R O D Z I S K ,  d z i a ł k a  2 4 9 8 m ² , 
Bezpośrednio przy rzece Narewka ! 
Działka położona na obrzeżach Puszczy 
Białowieskiej. 80.000zł 519-023-853 
Grabowscy Nieruchomości 

IGNATKI, działka 860m², działka w ład-
nej okolicy, w poblizu nowej zabudowy, 
dobrze usytuowana w stosunku do kie-
runków świata, wymiary, 27 x 31, 5 m 
uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanali-
zacja 124.700zł 600-325-453 Apogeum 

JUCHNOWIEC Dolny, działka 1505m², 
budowlana, 34 x 43m, 100m do dro-
gi asfaltowej 83.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

KLEPACZE, działka 1200m², . 180.000zł 
505-456-176 Ada 
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Jeżeli zdecydowałeś się na opuszczenie mieszkania 
w bloku i nie jesteś zwolennikiem miejskiego 
zgiełku, możesz wybrać atrakcyjną cenowo 

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

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

W pierwszym realizowanym etapie wybudowanych zostanie 
6 domów do końca 2020 roku oraz kolejne 2 szeregi, w skład 
których wejdzie 13 domów z terminem zakończenia w III kwartale 
2021 r. Realizacja pozostałych budynków rozpoczęta zostanie 
w IV kwartale bieżącego roku.

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

– Specjalizujemy się w realizacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz niewielkich budynków wielorodzinnych 

– mówi właściciel fi rmy. Ostatnio zrealizowano inwestycje przy 
ulicy Zwierzynieckiej i na osiedlu Pieczurki w Białymstoku cieszyły 
się ogromnym powodzeniem.

CZAS NA POROSŁY

Któż nie chciałby mieszkać w zacisznym, urokliwym miejscu, 
w bezpośrednim sąsiedztwie łąk, a dodatkowo na wyciągnięcie 
ręki mieć sklepy, zaś w niewielkiej odległości infrastrukturę 
komunikacyjną zapewniającą sprawny dojazd do miasta i roz-
budowanej tam infrastruktury społecznej. Wiele osób odpowie, 
że to nie możliwe, a jednak…

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

I  I  

Zamieszkaj blisko natury.Zamieszkaj blisko natury.

O Firmie

Firma powstała w wyniku wpisu do ewidencji działal-
ności gospodarczej pod nazwą „Edward Krasowski” 
w 2011, aktualnie po zmianie wpisu działa pod nazwą 
„Inwestycje Edward Krasowski”. Początkowo działal-
ność polegała na wynajmie lokali usługowych, które 
zostały zakupione w latach 2012 – 2016. W 2015 
roku firma poszerzyła swoją działalność o usługi 
deweloperskie.

Właścicielem jest Pan Edward Krasowski – posia-
da wykształcenie budowlane oraz doświadczenie 
w prowadzeniu działalności gospodarczej w branży 
developerskiej, które zdobył jako założyciel spółki 
MARKED-BUD Krasowski, Rogowski Spółka jawna 
z siedzibą w Białymstoku. Spółka prowadzila działal-
ność w branży deweloperskiej.

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

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

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

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

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

Od niedawna działa tu profesjonalna siłownia. Latem można 
skorzystać z malowniczo położonej plaży miejskiej.

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

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

Dodatkowo w cenie mieszkań są również miejsca parkingowe.
Ci, którzy marzą o domku z ogrodem, również powinni 

zainteresować się ofertą w Porosłach. Obok budynków z miesz-
kaniami powstaną tam również domy w zabudowie szeregowej 
z ogródkami, dużymi poddaszami i miejscami postojowymi przed 
domem (bez garażu). Obok powstanie też kilka podpiwniczonych 
budynków z garażami w piwnicy.

Ceny oferowanych w szeregu B I C mieszkań, oscylują od 
3 do.4,5 tys. zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej zaś 
segmentow jednorodzinnych od 2.855zł.

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

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

E  KE  K

Osiedle NA STOKU czeka na Ciebie.Osiedle NA STOKU czeka na Ciebie.

MIESZKANIA JAKIE BĘDĄ 
DOSTĘPNE W TEJ OFERCIE TO:

1) mieszkania w szeregówkach:
–  mieszkanie 2, 3, 4 – pokojowe; 

od 42 mkw do 72 mkw

– ogródek lub balkon z poddaszem

–  miejsce postojowe 
w cenie mieszkania

2) domy w zabudowie szeregowej:
–  powierzchnie domów od 

86 mkw do 182 mkw

– ogródek i duże poddasze

–  dwa miejsca postojowe przed 
domem (bez garażu) lub 
podpiwniczenie i garaż w piwnicy.
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G  G    S  NG  G    S  N

SzeregówkaSzeregówka
zamiast blokuzamiast bloku
Co wyróżnia najnowszą inwestycję dewelopera 

Sokołowscy Nieruchomości? Po pierwsze lokalizacja 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych, 

po drugie przystępna cena. Szeregówka w pięknej okolicy 
czy mieszkanie w blokowisku? Odpowiedź jest prosta.

Atrakcyjna szeregówka na białostockiej Bagnówce kosztuje 
od 331 780 PLN to mniej więcej tyle samo ile kosztuje dwupoko-
jowe mieszkanie. Ci, którzy zastanawiają się nad swoim własnym 
miejscem na ziemi, niewątpliwie powinni pochylić się na ofertą 
Sokołowscy Nieruchomości.

ZAMIESZKAJ W ZIELONYM OGRODZIE

Green Garden może być spełnieniem marzeń każdego, kto 
nie chce mieszkać w najpiękniejszym nawet blokowisku, ale kto 
marzy, aby otworzyć drzwi swojego mieszkania i mieć przed nimi 
swój własny kawałek świata. A będzie nim zielona bezpieczna 
okolica. W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Stąd 
bardzo blisko jest do nowoczesnej szkoły, sklepów. Inwestycja 
zlokalizowana jest stosunkowo blisko centrum. Dojazd samo-
chodem zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut.

TANIO I BEZCZYNSZOWO

Green Garden to osiedle dwupoziomowych domków w za-
budowie szeregowej, gdzie dostępne są lokale o powierzchni 
67 i 77 mkw. Każdy z nich ma własne miejsce na zaparkowanie 
samochodu, ale przede wszystkim ogród będący naturalnym 
przedłużeniem jasnych przestrzeni parteru domu. W bardzo 
funkcjonalnych wnętrzach można bez problemu zainstalować 
kominek, a nowoczesne technologie ocieplenia budynku wpły-
wają na niskie koszty utrzymania nieruchomości. Mieszkania 
z ogrodem w Green Garden są dostępne już od 331 tysięcy zł… 
a są to lokale bezczynszowe.

Aktualnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji. Osiedle 
Green Garden zostanie wyposażone w oświetlenie oraz nowo-
czesny plac zabaw.

Zapraszamy do biura sprzedaży:
ul. Legionowa 30 lok 103 Białystok

Więcej informacji 
pod nr tel. 85 742 88 48, 85 742 88 58

O FIRMIE:

Sokołowscy Nieruchomości to dynamicznie 
rozwijającą się fi rmą z branży nieruchomości. 

Zajmuje się deweloperstwem, a swą działalność prowadzi 
już od roku 2008. Całe lata spędzone aktywnie na rynku 
pozwoliły nabrać wielu bezcennych doświadczeń, które po-
zwalają bezustannie wznosić jakość usług na wyższy poziom.

– Od samego początku istnienia fi rmy, za cel stawialiśmy 
sobie innowacyjność i wszechstronność usług. Dzięki tak 
holistycznemu podejściu, nasza działalność deweloperska 
szybko spotkała się z uznaniem wśród Klientów i ekspertów 
na terenie miasta Białystok. Każdy profesjonalny deweloper 
zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele dobrego może zaoferoawć 
swoim Klientom dzięki stałemu rozwijaniu zakresu swoich 
usług. Staramy się świecić przykładem pod tym względem 
i działać z maksymalnym zaangażowaniem we wszystkich 
gałęziach rynku nieruchomości – mówi Aneta Sokołowska, 
właścicielka fi rmy.
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Biuro sprzeda y
85 742 88 48
85 742 88 58



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

KOPLANY, działka 3537m², w planie 
zagospodarowania przeznaczona pod 
usługi, przemysł, uzbrojenie terenu: 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, światło-
wód, dojazd MPK 353.700zł 600-325-
453 Apogeum 

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

MACHNACZ, ul. Legionowa 30 lokal 
105A, os. podlaskie, działka 2077m², 
działka kształtem zbliżona do kwadratu, 
dobrze usytuowana względem kierun-
ków świata, jednym bokiem przylegają-
ca do lasu, uzbrojenie: prąd,  114.000zł 
600-325-453 Apogeum 

MICHAŁOWO, ul. Żwirki i Wigury, działka 
888.00m², objęta planem zagospodaro-
wania przestrzennego i przeznaczona 
zgodnie z nim pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, z bezpośrednim 
dostępem 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 
krajowej 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 
Krzysztof  

NIEWODNICA Kościelna, działka 1, 
251.00m², kształtna 210.000zł 660-
474-444 BEWE 

NIEWODNICA Kościelna, działka 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 

N I E WO D N I C A Kościelna, dzia łka 
1268m², Doskonałe miejsce na własny 
dom, rejon nowej zabudowy jednoro-
dzinnej w otoczeniu zieleni. Teren suchy, 
na lekkim wzniesieniu. Dostępne inne 
powierzchnie.  196.500zł 519-023-853 
Grabowscy Nieruchomości 

NOWA Łuka, ul. Nowa Łuka, działka 1, 
133.00m², urokliwie położona działka 
nad zalewem w Siemianówce, na te-
renie objętym planem zagospodaro-
wania przestrzennego. 45.500zł 505--
09-3-9-85 BIS 

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

OLMONTY, działka 1, 000.00m², bu-
dowlana, prąd i woda, cicha okolica, 
dostępne większe metraże, Numer ofer-
ty Dr409728 109.000zł 737-165-445 
DrBroker 

OLMONTY, działka 1100m², do 1300m² 
150zł/mkw. 788-351-975 

PAŃK I , dzia łka 1000m², Dzia łka 
Budowlana 15- min od Białegostoku, 
obszar objęty MPZP pod budownic-
two jednorodzinne, prąd przy działce, 
woda w ulicy, kanalizacja w perspekty-
wie wybudowania przez gminę, Gorąco 
Polecam ! 90.000zł 516-129-184 EM4 

PAŃK I , dzia łka 1988m², Dzia łka 
Budowlana - 1988 m² możliwość podzia-
łu - wieś PAŃKI - 15 min od Białegostoku, 
prąd przy działce, woda w ulicy, ob-
szar objęty MPZP. Gorąco Polecam ! 
195.000zł 516-129-184 EM4 

Ruda, działka 1100m², 
działka budowlana (25m 
szerokości*44m dłu-
gości), znajduje się w 
malowniczym miejscu, w 
otoczeniu zieleni i lasu, w 
pobliżu rzeki Jaskranka w 
miejscowości RUDA gm. 
Krypno 32.000zł 791-810-
512 
RYBAKI, działka 13100m², na produkcje, 
handel, usługi, z budynkami gospodar-
czymi, 6km od Moniek, MPZP, prąd, 
woda, szambo 920.000zł 519-023-853 
Grabowscy Nieruchomości 

RYBAKI, działka 24730m², bezpośrednia 
styczność z rzeka Narew, pod zabudo-
wę letniskową, jednorodzinną mieszka-
niową oraz nieuciążliwe usługi, media 
prąd, 30km od Białowieży, 50km od 
Białegostoku,  229.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

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

SOBOLEWO, ul. Spacerowa, działka 
1590m², oraz 15922m²-działki budow-
lane, prąd, woda, kanalizacja w ulicy, 
180zł/m²  286.200zł 857-446-687 Area 

SOBOLEWO, działka 3014m², działka 
pod zabudowę jednorodzinną mieszka-
niową, pełne media, droga asfalt, MPK, 
warunki zabudowy 600.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

SOCHONIE, działka 802m², działka z wa-
runkami zabudowy na dom jednorodzin-
ny, wymiary: 20m x 41m, uzbrojenie: 
prąd, woda, kanalizacja 108.500zł 600-
325-453 Apogeum 
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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 odda-
nia odpowied-
nio II i III kwar-

tał 2020. r. 

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 r. 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 r. 

II etap IX 2021 r.  

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 r. 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 r. 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 r. 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 r. 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 r. 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 r. 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  r. 

Budynek 13 
-  I 2022 r. 

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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SOCHONIE, działka 895m², działka w 
kształcie prostokąta, porośnięta, brzóz-
kami i sosenkami, wymiary: 20m x 45m, 
uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja, pro-
jektowany gaz  179.000zł 600-325-453 
Apogeum 

SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam 
dzialke rolno budowlano z warunkami 
zabudowy domku jednorodzinnego z 
garazem- 39.000zł 534-433-150 

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofi polu 1100m 
nowe ogrodzenie-z wydanymi warun-
kami z gminy zabudowy domku jed-
norodzinnego z garazem 59.000zł 
795-013-099 

SOLNICZKI, działka 3, 300.00m², rol-
no-budowlana, atrakcyjna, kształtna, 
asfalt, media 265.000zł 660-474-444 
BEWE 

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

SUR AŻKOWO, os. Konne, dzia łka 
1700m², Urokliwe działki w dolinie 
rzeki Supraśl ! 49.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

WASILKÓW, os. Wasilków, działka 
861m², działka z pozwoleniem na bu-
dowę domu wolnostojącego z dwoma 
lokalami mieszkalnymi, cena do negocja-
cji !!! 185.000zł 600-325-453 Apogeum 

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

ZABŁUDÓW, działka 2100m², Działka 
budowlana  15.000zł 735-245-219 

ZAGRUSZANY, działka 2272m², budow-
lana, dostępna sąsiednia o zbliżonej 
powierzchni, spokojna okolica i urokli-
we położenie blisko natury,  56.800zł 
501-738-393 Grabowscy Nieruchomości 

ZAJEZIERCE, działka 6000m², działka 
położona przy drodze asfaltowej, z wa-
runkami zabudowy na dom jednoro-
dzinny, po granicy działki płynie rzeczka 
może więc spełniać funkcje rekreacyjną 
120.000zł 857-424-016 Apogeum 

ZALESIANY, działka 1000m², Działka bu-
dowlana, uzbrojona, z bardzo dobrym 
dojazdem od strony Białegostoku, dro-
ga asfaltowa. tel.: 576 070 706  100zł/
mkw. 796-785-785 em5 nieruchomości 

ZALESIANY, działka 3166m², Działka 
budowlana, wszystkie media dostęp-
ne, w tym roku wykonana ma zostać 
kanalizacja, bardzo dobry dojazd od 
Białegostoku, droga asfaltowa. tel. 576 
070 706 80zł/mkw. 796-785-785 em5 
nieruchomości 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 980m², 
płaska działka, w kształcie prostokąta 22 
x 44 m, z warunkami zabudowy, uzbro-
jenie terenu: prąd, woda i kanalizacja 
191.100zł 600-325-453 Apogeum 

ZWIERKI, działka 1054m², budowlane, 
równe powierzchnie, dostępnych około 
30 działek, nowa zabudowa jednoro-
dzinna w sąsiedztwie 72.730zł 519-023-
853 Grabowscy Nieruchomości 

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

AUGUSTÓW, działka 38000m², Ziemia 
rolna klasa IV, z siedliskiem. 220.000zł 
600-900-969 

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

BIAŁYSTOK, działka 704.00m², działka do 
wynajęcia. 500zł 884-691-250 

BIAŁYSTOK, działka 10000m², Kupię od 
500m² do 2h do 10km od granic miasta. 
100.000zł/ha 720-792-277 

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, działka 
3001m², płaska działka w dobrej lokali-
zacji, wymiary: 36m x 67m, uzbrojenie 
terenu: pełne 240.000zł 600-325-453 
Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Letniki, dział-
ka 4219m², działki w trakcie wydzielania, 
dostępne 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 

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

FASTY, działka 1, 289.00m², pod budow-
nictwo jednorodzinne położona w miej-
scowości Fasty. Nieruchomość w kształ-
cie prostokąta o wymiarach ok. 25x52. 
Bezpośrednio przy działce dostępny 
prąd, woda i kanalizacja 105.000zł 505-
-09-3-9-85 BIS 

GM.MICHAŁOWO, działka 145000m², . 
80.000zł 601-320-681 

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

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

 Knyszyn, ul. Tykocka, dział-
ka 2285m², działka rolna nr 
1308, działka znajduje się 
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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

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek 
nr 6, liczba kondygnacji: 8-9, liczba lokali miesz-
kalnych: 123, dostępne mieszkania o powierzch-
ni 27-98 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

III kwar-
tał 2021 r.

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 445 000 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



250m od trasy Knyszyn-Kryp-
no, w niedalekiej odległości po-

wstają nowe domy jednoro-
dzinne, wymiary działki: 14m * 
149m  26.500zł 791-810-512 

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

KOLNO, działka 47000m², działka rolno- 
leśna nr. geod. 44/3 i 44/4. Teren gminy 
Grabowo. 120.000zł 510-820-336 

KOPLANY, działka 3400m², z prawem 
zabudowy 150.000zł 660-824-301 

R A J G R Ó D ,  d z i a ł k a  4 0 5 0 0 m ² , 
Wydzierżawię ziemię, gm. Rajgród. 
600zł/ha 727-711-904 

SOKOŁÓW Podlaski, działka 7000m², 
Jabłonna Lacka, 10 km. od Sokołowa 
Podl., media w ulicy, z mozliwością prze-
kształcenia.  45.000zł 602-505-285 

STOŻNE, os. Przepiórki, działka 3016m², 
malowniczo położona działka, wokół za-
budowa rekreacyjna, 200 m do jeziora  
100.000zł 857-422-115 EM4 

SURAŻ, działka 3, 566.00m², łąki polożo-
ne 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 7800m², działka nad 
Narwią. 105.000zł 508-789-456 

WASILKÓW, działka 21000m², ziemia 
rolna o numerach geodezyjnych 268/3, 
268/4, 268/5. 6zł/mkw. 661-232-008 

WASILKÓW, działka 24000m², Działki 
rolne o numerach geodezyjnych 272/2, 
272/3, 272/4 część działki 272/3(las), 
powierzchnia 2, 4ha. 5z ł/mkw. 
605-743-171 

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, moż-
liwość przekształcenia. 7zł/mkw. 
511-273-647 

ZABŁUDÓW, działka 10000m², rol-
no- budowlana, kol. Koźliki, z moż-
liwością dokupienia lasu. 10zł/mkw. 
509-847-670 

REKREACYJNE
BIAŁYSTOK, działka 2, 140.00m², zalew 
Siemianówka, na plaży, wypełni uzbrojo-
na, plan zagospodarowania przestrzen-
nego. 450zł/mkw. 600-900-969 

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

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², rekre-
acyjno- budowlana, plan na budowę, 
z dostępem do jeziora Kisajno +media. 
130zł 507-960-008 

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

GIŻYCKO, działka 1600m², rekreacyj-
no- budowlana +media, nad jeziorem 
Kisajno lub zamiana na mieszkanie w 
Białymstoku. 120zł/mkw. 507-960-008 

GRAJEWO, działka 1, 600.00m², re-
kreacyjno- budowlana, media, do-
stęp do plaży i jeziora Pisajno. 120zł 
507-960-008 

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

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

SUWAŁK I, dzia łka 5000m², Wieś 
Wołownia, nad jeziorem Szelment 
25.000zł 500-139-647 

WASILKÓW, os. Wasilków, działka 
525m², ROD, Na działce domek muro-
wany, studnia, szklarnia 35.000zł 531-
790-133 Centrum 

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, rol-
no - budowlana z dużym potencjałem 
1.980.000zł 660-474-444 BEWE 

KUCHARÓWKA, działka 30, 000.00m², 
idealna pod działalność, warunki zabu-
dowy 770.000zł 660-474-444 BEWE 

NOWODWORCE, ul. Kwiatowa, działka 
8512m², ul.Kwiatowa, prąd i gaz w przy-
legającej ulicy, wokół nowa zabudowa 
1.191.680zł 857-422-115 EM4 

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

STARE Trzciano, działka 28100m², w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
część działki przeznaczona jest pod za-
budowę turystyczno - wypoczynkową i 
pensjonatową, a część pod zabudowę 
jednorodzinną,  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 
ŁYSKI, działka 9, 733.00m², działka in-
westycyjna objęta MPZP pod mieszka-
niówkę i działalność 2.910.167zł 660-
474-444 BEWE 

LEŚNE
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 

BIAŁYSTOK, działka 25000m², dział-
ka leśna 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 
ponad 60 lat na sprzedaż, drzewo tar-
taczne, asfalt przy działce 34.000zł 796-
785-785 em5 nieruchomości 

GRAJEWO, działka 2500m², działki le-
śne, las sosnowy, od 2500m², możli-
wość podłączenia energii, dojazd droga 
utwardzoną, 300m od rzeki Ełk, najbliż-
sze jezioro 5km. 15.000zł 693-246-829 

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

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

GR A JEWO, ul. Pieniążki 9, działka 
170000m², Sprzedam 17 ha lasu sosno-
wego Wiek 35 -70 lat Możliwośc wydzie-
lenia dowolnej powierzchni Las znajduje 
sie 5 km odGrajewa Dojazd asfaltem 
Graniczy z łąkami. 40zł/ha 693-246-829 

HAJNÓWKA, działka 3100m², zasa-
dzona 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 

 » KRYPNO WIELKIE, DZIAŁKA 
3544M², DZIAŁKA LEŚNA POLA
NA  POW. 3544MKW 44M*80M . 
DZIAŁKA LEŚNA, ZADRZEWIO
NA, NADAJE SIĘ DO CELÓW 
REKREACYJNYCH NP. POSTA
WIENIA DOMKU LETNISKO
WEGO, ALTANKI, ZROBIENIA 
POLANY 14.500zł 791-810-512 

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

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

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

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 27



SOKÓŁKA, działka 10000m², las mie-
szany stary, gmina Sidra. 18.000zł 
669-019-367 

WASILKÓW, działka 8400m², Gm. 
Wasilków, leśno -rolna, przy drodze as-
faltowej. 15zł/mkw. 500-186-237 

ZAMBRÓW, działka 13000m², las na 
pniu, cena do uzg. 40.000zł 518-768-554 

SIEDLISKOWE
BIAŁYSTOK, os. wieś Kaniuki, działka 
3500m², Sprzedam siedlisko we wsi 
Kaniuki nad rzeką Narwią, bez budyn-
ków, oczyszczone z drzew. Idealne na 
działkę wakacyjną. Cena do negocjacji.  
65.000zł 502-098-089 

NAREW, działka 1522m², siedlisko, za-
budowania i pół domu drewnianego.  
80.000zł 784-249-842 

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

GÓRANY, działka 2, 600.00m², siedlisko 
w otulinie Puszczy Knyszyńskiej, we wsi 
Górany. 2600 m². Działka zabudowa-
na domem całorocznym o pow. 60m². 
dostępne media: woda, prąd, sambo. 
Droga asfaltowa. 280.000zł 576-070-
706 em5 nieruchomości 

OLMONTY, działka 1, 002.00m², działki 
zlokalizowane w Olmontach, objęte pla-
nem zagospodarowania przestrzennego 
i przeznaczone w nim pod zabudowę 
usługowa 190.380zł 505--09-3-9-85 BIS 

SURAŻ, działka 27000m², łąka 1km od 
Suraża. 40.000zł 506-986-316 

T YKOCIN, działka 10380m², łąka. 
42.000zł 603-162-549 

Lokale użytkowe
BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Giełda Rolno-Towarowa przy Andersa 
40, pawilon handlowy, pow. 40, 70 
m², parking, prąd, woda.Kontakt 85 
6750005. 32zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

MICHAŁOWO, . 600.000zł 690-124-
907 Ada 

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

IGNATKI, . 19.680zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, 152 m² w reprezentacyjnej 
kamienicy na biuro, kancelarię, usługi, 
IV piętro, winda, +VAT  885.000zł 660-
474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia boks handlowy 16 m² na 
terenie Giełdy Rolno-Towarowej S.A. na 
ulicy Gen. Wł. Andersa 40. Doskonała 
lokalizacja.Woda, prąd, ogrzewanie.
Kontakt 856750005. Cena 37zł/mkw. 
667-123-120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia boks handlowy 36 m² na 
terenie Giełdy Rolno-Towarowej na ulicy 
Gen.Wł. Andersa 40. Woda, prąd, ogrze-
wanie. Doskonała lokalizacja. Kontakt 
856750005, 667123120. 37zł/mkw. 667-
123-120 PCRT 

WASILKÓW, ul. Nadrzeczna, Do wyna-
jęcia lokal biurowy 10 m² w Wasilkowie 
na ulicy Nadrzecznej 22. Woda, prąd, 

ogrzewanie. Dobra lokalizacja. Kontakt 
856750005 15zł/mkw. 667-123-120 
PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia lokal biurowy 27 m² w 
biurowcu na ul. Ks. A. Syczewskiego 8. 
Woda, prąd, ogrzewanie. Dobra lokali-
zacja. Kontakt 856750005 30zł/mkw. 
667-123-120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia lokal biurowy 27 m² w 
biurowcu na ul. Ks. A. Syczewskiego 8. 
Woda, prąd, ogrzewanie. Dobra lokali-
zacja. Kontakt 856750005 32zł/mkw. 
667-123-120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia lokal handlowy 35 m² w 
nowej hali na Giełdzie Rolno-Towarowej 
na ulicy Anders 40. Woda, prąd, ogrze-
wanie, ochrona. Doskonałe warunki i 
lokalizacja. Cena 38zł/mkw. 667-123-
120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia lokal handlowy 70 m² z 
dokiem załadunkowym w nowej hali 
na Giełdzie Rolno-Towarowej na uli-

cy Gen.Wł.Andersa 40. Woda, prąd, 
ogrzewanie, ochrona, cena 40zł/mkw. 
667-123-120 PCRT 

 » BIAŁYSTOK, UL. GEN. 
WŁADYSŁAWA ANDERSA 40, DO 
WYNAJĘCIA LOKAL HANDLO
WY W NOWEJ HALI NA GIEŁDZIE 
ROLNO TOWAROWEJ, WODA, 
PRĄD, OGRZEWANIE, OCHRONA, 
DOSKONAŁE WARUNKI I LOKA
LIZACJA. 38zł/mkw. 667-123-120 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia pawilon handlowy 16 m² 
na Giełdzie Rolno-Towarowej na ulicy 
Gen. Wł. Andersa 40. Doskonała lokali-
zacja. Woda, prąd 32zł/mkw. 667-123-
120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia pawilon handlowy 47m² 
na Giełdzie Rolno-Towarowej na Gen. 
Wł. Anders 40. Doskonała lokalizacja. 
Woda, prąd. Kontakt 85 6750005 32zł/
mkw. 667-123-120 PCRT 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia pawilon magazynowy 
16 m² na Giełdzie Rolno-Towarowej 
na Andersa 40. Doskonała lokalizacja. 
Woda, prąd. Cena  400zł 667-123-120 
PCRT 

 » BIAŁYSTOK, UL. GEN. 
WŁADYSŁAWA ANDERSA 40, 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCH
NIA MAGAZYNOWA CHŁODNIE, 
BIURO, RAMPA  NA TERENIE 
GIEŁDY ROLNO  TOWAROWEJ, 
WODA, PRĄD, OGRZEWA
NIE. DOSKONAŁA LOKALIZA
CJA. 22zł/mkw. 667-123-120 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, Do 
wynajęcia powierzchnia magazynowa 
341 m² (chłodnie, biuro, rampa) na te-
renie Giełdy Rolno-Towarowej na ulicy 
Andersa 40. Woda, prąd, ogrzewanie. 
Doskonała lokalizacja 22zł/mkw. 667-
123-120 PCRT 

WASILKÓW, ul. Nadrzeczna, Do wynaję-
cia powierzchnia magazynowa 341 m² 
w Wasilkowie na ulicy Nadrzecznej 22. 
Dobra lokalizacja. Kontakt 856750005 
10zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

 » WASILKÓW, UL. NADRZECZNA 22, 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 
PRODUKCYJNO  MAGAZYNO
WA, WODA, PRĄD, OGRZEWA
NIE, PARKING. DOBRA LOKALI
ZACJA. 12zł/mkw. 667-123-120 

 » WASILKÓW, UL. NADRZECZNA, DO 
WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA PRO
DUKCYJNO MAGAZYNOWA 913, 
15 M² W WASILKOWIE NA ULICY 
NADRZECZNEJ 22. WODA, PRĄD, 
OGRZEWANIE, PARKING. DOBRA 
LOKALIZACJA. KONTAKT 856750005 
12zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

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

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
os. Białostoczek, Wynajmę boks han-
dlowy 27 m² na terenie Giełdy Rolno-
Towarowej S.A. na ulicy Gen. Wł. 
Andersa 40.Doskonała lokalizacja. 
Woda, prąd, ogrzewanie. Kontakt 85 
6750005, 667123120. 35zł 667-123-
120 PCRT 

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

SOKÓŁKA, budynek użytkowo- mieszkal-
ny usytuowany w centrum Sokółki (ka-
mienica piętrowa), przy głównej drodze 
przelotowej przez Sokółkę. 150.000zł 
505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, ul. Piasta, os. Bojary, lokal 
usługowy o powierzchni 112m. W bu-
dynku znajdą się 33 mieszkania o pow. 
od 39 m² do 77 m² oraz 6 lokali usługo-
wych na parterze.  559.538, 06zł 505-
-09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, ul. Piasta, lokal usługowy o 
powierzchni 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 
na parterze budynku mieszkalnego, pod 
usługi, handel, biuro  189.000zł 600-
325-453 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal użytkowy 
w budynku biurowo - usługowym na IV 
piętrze z windą, składa się z dwóch po-
mieszczeń mogących stanowić odrębne 
lokale / dwa wejścia z holu/ 290.000zł 
600-325-453 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter z dużą 
witryną, otwarta przestrzeń do samo-
dzielnej aranżacji, stan deweloperski 
550.000zł 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 

28  OFERT Y DEWELOPERÓW 

Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

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

Apartamenty Wierzbowa 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 pow. 30-90 mkw, loka-
le użytkowe o pow. 15-180 mkw.

IV kwar-
tał 2020  r. 

I kwar-
tał 2021  r. 

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

Nowe Bojary to osiedle mieszkaniowe, które jest 
odpowiedzią na potrzeby osób młodych i dyna-
micznych. Nowoczesna forma architektonicz-
na, wysoka jakość materiałów wykończenio-

wych, a także niezwykła funkcjonalność lokali 
i miejscowej infrastruktury zapewnią codzien-
ny komfort na najwyższym poziomie. Mieszka-
nia o pow. 30-70 mkw, lokale użytkowe o pow. 

42-120 mkw. W ofercie są mieszkania i loka-
le usługowe z V i VI etapu - budynek G i H.

IV kwar-
tał 2021 r.
IV kwar-

tał 2022 r.

Mieszkania od 
6.000zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to świet-
nie zlokalizowany kameralny nowy projekt miesz-
kaniowy. Nowoczesna i elegancka forma architek-
toniczna budynków będzie doskonale współgrać z 
najbliższym otoczeniem, a tradycyjna technologia 
łączyć się będzie z najwyższą jakością i nowocze-

snością wykonania. Mieszkania o pow. 35-70 mkw

grudzień 
2020  r. 

marzec 2021 r.

Mieszkania od 
5.500zł/mkw., 

miejsca par-
kingowe 22-

30 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 r. , etap 
II i III – IV kwar-

tał 2021  r. 

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, 733 033 975, 

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

Zakończenie 
I kwartał 2021 r.

Od 478.000 zł

GREEN GARDEN, ul. Puchalskiego os. Bagnówka, 
dwupoziomowe mieszkania w zabudowie szerego-

wej o pow. od 67,62 m2 do 77,42 m2 z przynależnymi 
ogródkami i miejscem postojowym. Cała inwesty-

cja zostanie oświetlona i wyposażona w plac zabaw. 

Zakończenie IV 
kwartał 2021 r. 

Od 4.715zł/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 30,61 m2 do 99,93 m2. 

Zakończenie II 
kwartał 2021 r. 

Cena mieszkań 
od 5190 zł/m2

Oliwne Ogrody, ul. Oliwkowa, Osiedle Dzie-
sięciny, Białystok. Nowoczesna skandynaw-
ska architektura. Etap II i III - mieszkania o 

pow. od 52,22 m2 do 67,36 m2 z przynależ-
nym ogródkiem i miejscem postojowym. 

Zakończenie II 
etapu: I kwartał 
2020, II etapu: I 
kwartał 2021 r.

Od  5299 zł/m2.

Baranowicka „Twins”, budynki mieszkal-
ne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, 
każdy o pow. 119,04 m2 z garażem w bry-

le budynku i miejscem na drugi samochód na 
podjeździe. Ogródki od 100 m2 do 377 m2. 

Zakończenie 
czerwiec 2021 r.

Cena: 465 000 zł.



Garaże i miejsca postojowe
ŁOMŻA, 3 garaże w jednym, konstrukcja 
stalowa, dł. 12m, szer. 5m, wys. 3.60.  
6.000zł 516-979-253 

 » 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, ul. KRASZEWSKIEGO, 
os. KLEOSIN, GARAŻ PREMIUM 3x5, 
5 UŻYWANY Z GRUBSZEJ BLACHY I 
STALI STAN BARDZO DOBRY. MOŻNA 
PRZENIEŚĆ W INNE MIEJSCE. 1.500zł 
605-285-440 

BIAŁYSTOK, ul. Kraszewskiego(pętla 26) 
/Puławskiego, os. Kleosin/Nowe Miasto, 
Garaż premium 3x6 blacha pow, konst. 
kształt. zamkn. ściany wzmacn. Podłoga 
podsypka cement. Grunt wynajem. 
Istnieje możliwość przeniesienia gara-
żu w inne miejsce. 2.000zł 695-931-580 

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

BYDGOSZCZ, Garaże blaszane, wiaty 
garażowe, blaszaki. 1.700zł 607-074-269 

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

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

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, os. Nowe Miasto, 2 pokoje 
wynajem, blisko Politechnika 1.000zł 
796-785-785 em5 nieruchomości 

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

BIAŁYSTOK, os. Centrum, 23m², lo-
kal biurowy, 3 piętro, parking, Numer 
oferty Dr912077 650, 41zł 737-165-445 
DrBroker 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, umeblowane, po 
remoncie. 400zł/pokój 856-534-720 

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 osob-
ne pokoje + kuchnia, 1350zł +opłaty 
1.350zł 660-474-444 BEWE 

D O B R Z Y N I E W O  D u że ,  5 0 m ² , 
Dobrzyniewo, 50m², magazyn, osobie 
uczciwej i spokojnej. 700zł 695-834-286 

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

BIAŁYSTOK, 40m², os. Ignatki, Nie ume-
blowane 600zł/+opłaty 533-830-444 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, Wynajmę 
2 pokojowe, po remoncie, częściowo 
umeblowane i wyposażone, rodzinie 
+kaucja. 800zł/+opłaty 693-960-918 

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

BIAŁYSTOK, Wynajmę garaż podziemny 
na ul. 42 Pułku Piechoty w bloku 72E. 
450zł 513-914-328 

BIAŁYSTOK, ul. Pułaskiego 17, Wynajmę 
garaż. 220zł 517-914-893 

BIAŁYSTOK, ul. Solidarności, Wynajmę 
kawalerkę umeblowaną 850zł/+opłaty 
692-482-171 

BIAŁYSTOK, os. centrum, Wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe ok. 50m², z peł-
nym wyposażeniem 1.300zł/+liczniki 
606-375-683 

BIELSK Podlaski, os. centrum, Wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe. 1.000zł/+liczni-
ki 662-922-760 

SOKOŁÓW Podlaski, Wynajmę mieszka-
nie w centrum, pokój i pokój z aneksem, 
łazienka. 1.200zł 602-505-285 

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

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój osobie 
bez nałogów, +kaucja. 500zł/+liczniki 
604-844-765 

BIAŁYSTOK, ul. Wschodnia 14, Wynajmę 
pokój osobie samotnej, wolny od 1.04. 
480zł 537-304-904 

BIAŁYSTOK, 28m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, atrakcyjna powierzch-
nia biurowa, +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, atrak-
cyjne miejsce postojowe w garażu pod-
ziemnym, ul. Piasta 150zł 660-474-444 
BEWE 

BIAŁYSTOK, os. Marczuk, do wynajmu I 
piętro w budynku biurowym, 8 pokoi o 
podobnej wielkości ok. 10m², sala spo-
tkań o powierzchni 16m², sanitariaty, 
hol, bezpłatny parking 4.853, 45zł 857-
424-016 Apogeum 

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

BIAŁYSTOK, ul. Fabryczna, duży pokój, 
umeblowany z balkonem w domu jed-
norodzinnym. 550zł/całość 609-157-715 

 » ŁOMŻA, 50M², UL. 3 MAJA, OS. 
CENTRUM, DWA MIESZANIA 
50M² 70M² +300 CZYNSZ, KAUCJA. 
ORAZ DOM DREWNIANY KOBYLIN 
GM.PIĄTNICA NA MINIMUM 
1 ROK . 900zł/+opłaty 600-588-666 

BIAŁYSTOK, 26m², ul. Nowodródzka, 
os. Centrum, kawalerka umeblowana, 
+kaucja. 1.100zł/całość 728-314-120 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, ka-
walerki na wynajem, wyposażo-
ne, parter 1.100zł 796-785-785 em5 
nieruchomości 

SOKOŁÓW Podlaski, 90m², lokal han-
dlowo- usługowy w centrum Sokołowa 
Podl., ogrzewanie gazem ziemnym, 
klimatyzacja, duży parking, 2 wejścia.  
1.250zł 602-505-285 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal użytko-
wy, 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  handlo-
wy w centrum Wasilkowa.  2.900zł 
793-700-026 

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, nowe, 
umeblowane, 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 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter z wi-
tryną, otwarta przestrzeń do własnej 
aranżacji, stan deweloperski 3.500zł 
600-325-453 Apogeum 

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

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, parter, 
mała kawalerka, internet w cenie 1.100zł 
696-999-221 em5 nieruchomości 

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

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

SOKOŁÓW Podlaski, pokój z aneksem i 
łazienką. 750zł 602-505-285 

BIAŁYSTOK, os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogrodzo-
na. 900zł 856-534-720 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, reprezentacyjny lokal 152 
m², IV piętro, winda, na biuro, kancela-
rię, 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 postojo-
we w garażu + opłaty 1.800zł 660-474-
444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 54m², ul. Św. Mikołaja, os. 
Centrum, ul. Św. Mikołaja 1. Lokale 
biurowe, V piętro. Przestronne, wid-
ne pomieszczenia, klimatyzacja, win-
da, monitoring budynku. Pozostałe po-
wierzchnie: 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, WY
KOŃCZONY LOKAL USŁUGOWY 
ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PARTERZE 
BUDYNKU Z 2010R, 2100 + OPŁATY 
OK. 400ZŁ.  2.500zł 664-055-772 

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 3 kon-
dygnacyjny pod biura, hotel, hostel, 
wykończony, cena netto. 40zł/m² 
600-900-969 

BIAŁYS TOK, os. centrum, wynaj-
mę mieszkanie 27m², po remoncie. 
950zł/+opłaty 518-585-629 

BIAŁYSTOK, ul. Jagienki, wynajmę po-
kój dziewczynie, może być na zjazdy w 
weekendy, tanio, blisko uczelni, ume-
blowany, tv. 10zł 662-623-701 

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

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

Poszukuję do wynajęcia
BIAŁYSTOK, Para z dwójką dzieci po-
szukuje mieszkania w Białymstoku lub 
okolicach do wynajęcia, minimum 2 po-
koje, osoby szanujące cudzą własność. 
1.000zł 531-326-561 

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

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 100m², 
produkcja- magazyn, połączony z bu-
dynkiem mieszkalnym 60m², wyna-
jem samego mieszkania 500zł. 1.500zł 
518-712-933 

Kupię
BIAŁYSTOK, Kupię dom, Białystok obrze-
ża, dom murowany, wolnostojący, par-
terowy, około 100m², bezpośrednio 
od właściciela, w rozsądnej cenie. 
694-897-532 

BIAŁYSTOK, Kupię domek letniskowy do 
całorocznego zamieszkania, Studzianki 
lub Sokołda, do 100.000zł. 10.000zł 
728-860-389 
ŁOMŻA, Kupię działki, lasy, pola, łąki, 
nieużytki rolne. 1zł 518-072-260 

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie za go-
tówkę w 24 h, każde mieszkanie, rów-
nież zadłużone, przed licytacjami ko-
morniczymi, do remontu, spadki.  999zł 
697-692-607 

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

 Białystok, Kupię ziemię rol-
ną lub siedlisko ze starym 

domkiem w okolicach Białe-
gostoku, w rozliczeniu Mer-

cedes GL. 602-717-353 
BIELSK Podlaski, Witam zajmujemy się 
-skupem lasu na pniu -skupem lasu ra-
zem z gruntem -skupem drzew goto-
wych ściętych sosna, świerk, brzoza, ol-
cha i inne każda ilość płatność gotówką 
-wycinką drzew niebezpiecznych -reku 
250zł/szt. 735-160-749 

BIELSK Podlaski, Zajmujemy się wycinką 
pozyskaniem drzew z działek leśnych, 
rolnych, ugorów, nieużytków itp -wy-
cinka 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 
RÓŻNICĘ WARTOŚCI OD RĘKI. 
TEL. SMS.  506-076-997 

WASILKÓW, kupie mieszkanie 2-poko-
jowe w wasilkowie stare budownictwo 
do remontu do- 140.000zł 534-433-150 

BIAŁYSTOK, kupię mieszkanie 3-4 po-
kojowe na osiedlu Mickiewicza, lub są-
siednie osiedla.  500.000zł 505-103-220 

 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL              TEL .  85 744 88 99 29



Meble
FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50zł/szt. 856-
534-720 Białystok 

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20zł 856-534-720 Białystok 

KOMODA rzeźbiona z lustrem 50x195cm 
450zł 504-418-652 Białystok 

KOMPLET mebli: biurko + regał, słupek 
góra za szkłem na książki. 200zł/całość 
605-285-440 Białystok 

KOMPLET mebli: szafa ubraniowa wyso-
ka z nadstawką + regał 1 część. 300zł/
całość 605-285-440 Białystok 

KRZESŁA do stołówki lub warsztatu me-
talowe, 10szt. 50zł/szt. 693-406-140 
Białystok 

KRZESŁA składane, konstrukcja metalo-
wo- plas  kowa, bardzo wygodne, sprze-
dam w komplecie, ok. 30szt. 60zł/szt. 
606-758-757 Białystok 

REGAŁ czarno- szary, dł. 3.5m. 400zł 
500-577-827 Zambrów 

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

REGAŁ dębowy, z komodą, mało używa-
ny.  1.500, 01zł 726-542-528 Białystok 

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-135 
Białystok 

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

SPRZEDAM nowe nieużywane wersalki 
z boczkami w kolorze brązowym 2 szt 
po 600 zł. za sztukę. 460zł/szt. 605-285-
440 Białystok 

STOLIK okolicznościowy 2szt, ława, 3 
szufl ady, 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 

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

SŁUPEK do łazienki, używany, w kolo-
rze różowym. 50zł/szt. 605-285-440 
Białystok 

WERSALKA nowa  1.000zł 729-971-047 
Białystok 

WERSALKA używana, jak nowa. 1.000zł 
601-323-135 Białystok 

WERSALKA używana. 250zł 856-501-
559 Białystok 

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

ZESTAW wypoczynkowy skórzany, ka-
napa 2-osobowa nierozkładana, duży 
fotel, stan bdb.  900zł/całość 517-444-
093 Białystok 

PIĘKNA, stylowa bardzo zadbana 
Witryna Ludwikowska Ludwik XV . 
Wymiary: Wysokość 195cm. Szerokość 
135cm. Głębokość 46cm. 860zł/całość 
786-995-246 Mońki 

SPRZEDAM nowa wersalka bez bocz-
ków w kolorze szarym lub brązowym, 
na sprężynach. 500zł 884-774-233 
Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka na sprężynie, 
bez boczków, kolor brazowy dowoz na 
terenie bialegostoku za darmo 500zł 
696-774-177 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke w kolorze 
szarym na sprezynie z pojemnikiem na 
posciel 550zł 795-013-099 Białystok 

S Z A F K A na but y,  Szerokość  ok 
120x89x60cm 170zł 796-335-325 
Białystok 

ZESTAW mebli MEBLIK - Orchidea Bordo. 
W skład zestawu wchodzą: -regał 135cm 
-komoda 90cm -szafa 60cm -biurko 
145cm -2łóżka 90cm -szufl ada do łóż-
ka STAN BDB 3.450zł/szt. 668-116-363 
Białystok 

Wyposażenie wnętrz
DY WAN 2x3m. 30zł 856-534-720 
Białystok 

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 

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

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

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

LUSTRO kryształowe, fazowane, dł. 
160cm, szer. 60cm, rama brąz, paski 
złote, drewniana 3cm. 98zł 694-897-
532 Białystok 

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

OBRAZ Wschód Słońca, malowany na 
płótnie, 3.50m x 2.40m. 30.000zł 574-
335-803 Hajnówka 

OBRAZY 10-50zł. 10zł 692-922-569 
Białystok 

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

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

LUSTRO o wymiarach 255x120cm, ogól-
nie 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 
ŻYR ANDOL nowy drewniany 3-ra-
mienny, brązowym. 70zł 794-729-290 
Białystok 

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

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 

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-627-
924 Białystok 

DACHÓWKA czerwona poniemiecka, 
1000 szt, możliwy transport. 0, 50zł/
szt. 514-620-316 Grajewo 

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

DOM do rozbiórki z czerwonej pełnej 
cegły w Białymstoku. 20.000zł 884-691-
250 Białystok 

DREWNO paletowe sosna, ok. 50mp, 
średnica 15-40cm, dł 2.5m, ok. Grajewa. 
120zł/mp 693-246-829 Grajewo 

DRUT pasieczny, 20kg. 12zł/kg. 858-683-
747 Białystok 

DRUT zbrojeniowy 16 70szt  30zł/szt. 
507-711-836 Bielsk Podlaski 

DRZWI 84, nowe pełne. 100zł 884-691-
250 Białystok 

DRZWI 90, nowe 2szt. pełne. 150zł/szt. 
884-691-250 Białystok 

 » DRZWI DREWNIANE LEWE 
85. 1zł 856-534-720 Białystok 

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

DRZWI garażowe podnoszone, duże, z 
drzwiami przejściowymi.  2.500zł 507-
627-924 Białystok 

DRZWI otwierane metalowe, z futryną. 
800zł 507-627-924 Białystok 

DRZWI wejściowe do mieszkania ociepla-
ne na dwa zamki 3-zawiasy. 100zł 502-
729-020 Wysokie Mazowieckie 

DRZWI wejściowe z szybą 90, nowe. 
700zł 884-691-250 Białystok 

DRZWI zew. metalowe, ocieplone pian-
ką, kpl. nowy gotowy do montażu(próg, 
2 zamki, wkładki, klamka), kolor zło-
ty dąb.wym.97x205cm.Drzwi prawe. 
980zł/całość 794-290-227 Białystok 

DRZWI zewn, metalowe.przeszklone, 
polskie, gr, 56mm, kpl. gotowy do mon-
tażu(ościeżnica, próg, klamka, 2wkadki), 
kolor antracyt, 100x207cm.Mam też po-
dobne bez przeszklenia 80 i 90. 1.130zł/
całość 794-290-227 Białystok 

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

D R Z W I C Z K I  że l iwne do p iec a , 
szer.33x48cm 90z ł  794-290 -227 
Białystok 

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

FARBA termoizolacyjna, służy do docie-
pleń, nowość na rynku, cena za litr. 30zł 
536-968-921 Lublin 

GRYS czarny i biały, średni, ok 500kg.  0, 
50zł/kg. 511-504-025 Białystok 

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

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-616-814 
Białystok 

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

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

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

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 

KAFLE białe, I gatunek, nieużywane, 
220szt. 850zł/całość 792-457-540 
Grodzisk 

KAFLE z rozbiórki. 5zł/szt. 884-691-250 
Białystok 

KANTÓWKA 10x10, i 14x14, orza deska 
calówka, cena od 500zł do 700zł. 601-
320-381 Białystok 

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

KONSTRUKCJA stalowa 1 spadowa 
28x8x5. 18.000zł 516-979-253 Łomża 

KONSTRUKCJA stalowa dwuspadowa dł. 
44m, szer. 11.5, wys.4m. Istnieje możli-
wość podziału na dwie części. 36.000zł 
516-979-253 Łomża 

KOŁKI sosnowe, na ogrodzenie, dł. 1.5m. 
2zł/szt. 600-768-549 Bielsk Podlaski 

KUPIE płyty drogowe lub podobne 
mogą być uszkodzone 1zł 857-419-619 
Białystok 

KUPIĘ drut 12, pustak biały    1zł 609-
320-169 Zambrów 

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką elek-
tryczną lub grzałkę do grzejnika łazien-
kowego.  10zł 507-627-924 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 

OGRODZENIA. Panele ogrodzeniowe 
to nowoczesny design i niepowtarzal-
na trwałość. Najwyższa jakość! Umów 
się na bezpłatną wycenę oraz projekt. 
Projektujemy pod zamówienie. 350zł/
m² 662-370-833 Korycin 

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, nieużywa-
ne 3 szybowe. 300zł/szt. 606-758-757 
Białystok 

OKNO dachowe PCV 134x98cm. 200zł 
604-849-582 Białystok 

OKNO drewniane trzy szybowe, nowe 
118x144x 3szt 400zł/szt. 884-691-250 
Białystok 

OLCHA na pniu  250zł/m³ 730-231-675 
Łomża 

OLSZYNA dłużyca.  300zł 501-647-161 
Grajewo 

POJEMNIK na korespondencję dla sze-
ściu rodzin, wolnostojąca lub do zabu-
dowy, stal kwasoodporna. 900zł 606-
758-757 Białystok 

 » PŁYTY MFP, TAK JAK OSB O 
LEPSZYCH PARAMETRACH 
WODOODPORNA  2.2 I 1.5CM 
FORMAT 1.83X2.50, 50 SZTUK  
99zł/szt. 600-588-666 Łomża 

PŁY T Y stropowe korytkowe, 6m x 
150cm, cena do uzg.  150zł/szt. 511-
504-025 Białystok 

RAMA 7m, z ceownika 120mm.  500zł 
511-504-025 Białystok 

RURY 90 i 100, 15-20zł. 20zł 511-504-
025 Białystok 

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

SIATKA ogrodzeniowa nowa, ocynko-
wana,  10, 50zł 858-683-747 Białystok 

SOSNY surowe, około 40 sztuk. 100zł/
szt. 666-892-968 Mońki 

STAL dwuteownik 240mm, 340mm, 
450mm.  1, 70zł/kg. 511-504-025 
Białystok 

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

STEMPLE budowlane 3m, nie używane. 
4, 50zł/szt. 600-768-549 Bielsk Podlaski 

SZAFKI metalowe 3 drzwiowe, BHP. 80zł/
szt. 604-849-582 Białystok 

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

TAPETA papierowa różne wzory i kolory, 
po 4, 5 rolek. 5zł 794-729-290 Białystok 

TAPETY we wzory, różne ilości. 5zł/szt. 
794-729-290 Białystok 

W KŁA DY 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 fel-
ców) itp. 20zł/m² 606-758-757 Białystok 

 » ZLEWOZMYWAK NOWY, 
BIAŁY, 2 KOMOROWY. 1zł 
856-534-720 Białystok 

ZLEWOZMYWAK srebrny, 2 komorowy 
+suszarka. 50zł 500-577-827 Zambrów 

DESKI 3, 2cm wysezonowane 3m³., bele 
wysezonowane 4m³ . 700zł 570-768-719 
Wysokie Mazowieckie 

DRZEWO tartaczne dłużyce i sosna  
100zł/m³ 518-072-260 Łomża 

DRZWI metalowe zewnętrzne, polskie, 
nowy, kolor antracyt, grubość 56mm, 
kpl. gotowy do montażu(drzwi, próg, 
ościeżnica, klamka, 2 zamki, wkładki), 
dostępne „80” i „90:” 890zł/całość 604-
922-094 Białystok 

DYLE sosnowe grubość 10 cm., dł. 5, 
60, deski calówki, dł. 5, 60, 15m³, cena 
do uzg. 12.000zł/całość 512-238-250 
Białystok 

DĄB tartaczny 6, 5m od średnicy 90cm 
do 0, 60cm 3.900zł 504-476-641 
Suwałki 

GRZEJNIK olejowy elektryczny 9-żebe-
rek, 2000Vat z termostatem  70zł 884-
691-250 Białystok 

GRZEJNIK żeliwny 6-żeberek. 400zł 856-
616-814 Białystok 

GRZEJNIK żeliwny w bdb stanie ponad 
60 żeberek. 480zł 572-438-174 Łomża 

KSZTAŁTKI metalowe hydrauliczne. 2zł/
szt. 508-789-456 Białystok 

 » KUPIE WEŁNĘ MINERAL
NĄ. 1zł 600-588-666 Łomża 

 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 

SIDING 100m² 6zł/m² 696-564-454 
Białystok 
ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100zł/szt. 607-
940-357 Łomża 
ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 60cm, 
18W, energooszczędne, oryginalnie 
pakowane, 8szt. 8zł/szt. 797-542-353 
Białystok 

AGD
KUCHENKA 4-palnikowa z piekarni-
kiem elektryczna. 400zł 507-627-924 
Białystok 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa Amica 
z piekarnikiem. 400zł 507-627-924 
Białystok 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350zł 531-540-521 
Białystok 

LODÓWKA Silesia, z małym zamrażal-
nikiem. 100zł 500-577-827 Zambrów 

LODÓWKA duża, nowa. 300zł 856-534-
720 Białystok 

LODÓWKI do przewozu żywności sty-
ropianowe rożne wymiary od 30zł 729-
966-462 Białystok 

ODKURZACZ elektrolux 150 WAT, spraw-
ny, kolor szmaragd 150zł 856-501-559 
Białystok 

PRALKA automatyczna Polar. 100zł 500-
577-827 Zambrów 

 » PRALKA MAŁA, TELEWIZOR 
SAMSUNG, LODÓWKA DUŻA, BA
GAŻNIK NA SAMOCHÓD, BIURKO 
DREWNIANE NOWE  WYPRZE
DAŻ. 1zł 856-534-720 Białystok 

 » PRALKA. 1zł 856-534-720 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 wielko-
ści, cena od 40zł 729-971-047 Białystok 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 100zł 
692-922-569 Białystok 

ZAMRAŻARKA, niemiecka mała 3 szu-
fl ady. Bardzo mało używana. 300zł/szt. 
606-758-757 Białystok 

LO D ÓWK A No Frost 200x60 GR-
459GLCA 1.290zł 530-671-361 Białystok 

LODÓWKO  zamrażarka Indesit A+ 1, 90 
wysokości 300zł 727-375-324 Goniądz 

NA gwarancji 2 razy uzyta 700zł/szt. 780-
177-438 Czarna Białostocka 

PRALKA Bosch Claas 2X5 350zł 574-422-
162 Białystok 

Opał
BRYKIET dębowy, opakowanie 7zł 
(10kg). 680zł/t 600-900-969 Białystok 

DREWNO opałowe liściaste, suche, 
22m³. 80zł/m³ 694-038-600 Drohiczyn 

DREWNO opałowe porąbane, suche. 
100zł/m³ 602-615-159 Milejczyce 

DREWNO opałowe w pieńkach 150zł/
m² 881-328-000 Krynki 

DREWNO opałowe, dobrej jakości. 
150zł/mp 883-688-022 Zabłudów 

DREWNO opałowe, sosna, w metrach. 
85zł/mp 600-768-549 Bielsk Podlaski 

DRZEWO do kominka grab, dąb, sezono-
wane.  200zł/m³ 517-444-093 Białystok 

DRZEWO opałowe suche i surowe, po-
cięte do c.o, 100m³, 70-90m³, dzwonić 
po godz. 19:00. 70zł/m³ 857-373-728 
Knyszyn 

DRZEWO rąbane suche 100zł/mb 666-
892-968 Mońki 

DRZEWO rąbane.  150zł 508-995-628 
Mońki 

DRZEWO topolowe na deski lub na opał, 
cena do uzgodnienia. 100zł/m³ 503-632-
918 Dąbrowa Białostocka 

IGŁY maszynowe płaskie, 300szt 605-
962-475 Białystok 

KUPONY na garsonkę i spódnicę z daw-
nego sklepu Merino, wełna 100%, 30-
80zł. 531-540-521 Białystok 

LODÓWKI styropianowe do przechowy-
wania żywności, 4szt, poj. 100l. 150zł/
całość 601-323-135 Białystok 

LODÓWKI styropianowe, termoizolacyj-
ne, różny wymiar, 3szt. 40zł/szt. 601-
336-103 Białystok 

OLCHA na pniu, gruba, Milejczyce. 250zł/
m³ 602-615-159 Milejczyce 

SKRZYNKI plastikowe na owoce 5szt. 
10zł/szt. 729-966-462 Białystok 

SKRZYNKI plas  kowe na owoce, 5szt. 
10zł/szt. 601-323-135 Białystok 

STYROPIANOWE lodówki rożne rozmia-
ry, cena od 40zł.  609-758-945 Białystok 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 100zł 
692-922-569 Białystok 

SZAFA BHP. 100zł 693-406-140 Białystok 

UL pszczeli drewniany. 320zł 515-418-
047 Białystok 

WIADRA, 20 litrowe. 10zł/szt. 884-691-
250 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 

Antyki
DRZWI i blaty do pieca, różne. 50zł/szt. 
508-789-456 Białystok 

KOMODA 1500-2500zł. 1.500zł 662-
593-789 Suwałki 

KUFER 300zł 662-593-789 Suwałki 
LAMPY na  owe, 3szt. 150zł/szt. 697-
983-033 Białystok 

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 

PRZEDNIA szyba wyginana zaokrąglana, 
do Ursusa C328, lata 60 600zł 857-376-
018 Brańsk 

SZAFA 100-letnia. 1.900zł 668-178-073 
Wysokie Mazowieckie 

SZTUĆCE posrebrzane, 48 sztuk  1.000zł 
857-333-700 Białystok 

Ogród
DATURA biała.  15zł/szt. 696-564-454 
Białystok 

DESKI do prasowania z pokrowcami 2 szt, 
60-80 zł 605-962-475 Białystok 

 » DRZEWKA OWOCOWE 
10SZT: JABŁONKI, ŚLIWKI. 
1zł 856-534-720 Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa dębowa, szer. 
ławki 140cm, zaimpregnowana. 550zł 
504-996-396 Sokółka 

HUŚTAWKA ogrodowa metalowa, dla 
dzieci, możliwość dowozu. 500zł 507-
627-924 Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa, metalowa, dla 
dzieci, możliwośc dowozu i zamontowa-
nia. 500zł 507-627-924 Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł 507-627-
924 Białystok 

KAMERY, zestaw do monitoringu z na-
grywarką. 507-627-924 Białystok 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924 
Białystok 

LAMPY ogrodowe z żarówkami wys. 
0.5m, 8szt. 70zł/szt. 788-429-241 
Białystok 

POMPA do wody 140zł 692-259-814 
Ciechanowiec 

S K U P z łomu. 123z ł 503-057-090 
Białystok 

STÓŁ ogrodowy na podstawie żeliwnej, 
dł. blatu 140cm, drewno palone. 550zł 
504-996-396 Sokółka 

SPRZEDAM beczki plastikowe 120-li-
trow po spozywce  45zł 730-357-775 
Białystok 

SPRZEDAM beczki plas  kowe 70 litrowe 
po spozywce 40zł 731-576-519 Białystok 

Remontowo-budowlane
DEMONTAŻE kuchni, łazienek, mebli. 
Wywóz. 883-688-417 Białystok 

DOCIEPLENIA, usługi hydrauliczne, ukła-
dania polbruku. 530-637-820 Choroszcz 

KOMPLEKSOWE remonty, wykończe-
nia wnętrz, tanio, solidnie.  518-303-
018 Białystok 

KONSTRUKCJE i krycie dachów: domy, 
obory, stodoły, kostka brukowa, malo-
wanie, wykańczanie wnętrz. 537-061-
488 Wysokie Mazowieckie 
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KOPARKO ŁADOWARKA, roboty ziem-
ne, plantowanie, wyrywanie korzeni, 
fundamenty, rozładunek palet, wyko-
py, szamba, oczyszalnie! Doświadczony 
operator! Zapraszam  696-912-692 
Białystok 

MSG Granit oferuje wyroby z marmurów, 
granitów. Blaty kuchenne, łazienkowe, 
parapety, obudowy kominków, grillów, 
schody, posadzki, tarasy, elewacje, so-
lidnie. 500-100-289 Białystok 

MSG Granit oferuje: schody, posadzki, ta-
rasy, obudowy kominków, grillów, para-
pety zewnętrzne i wewnętrzne, brodziki 
prysznicowe, wysoka jakość, niskie ceny. 
500-100-289 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, przeróbka elektryki. 
Wykończenia całościowe wnętrz, do-
cieplenia. 534-697-551 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-688-
417 Białystok 

MODERNIZACJA okien, remonty miesz-
kań, kompleksowo, solidnie. 791-128-
934 Białystok 

MONTAŻ ogrodzenia, panel, siatka be-
tonowe 512-675-556 Białystok 

NAPRAWY rynien plas  kowych, ocyn-
kowanych, obróbek dachów, kominów. 
797-513-715 Białystok 

POMALUJE mieszkanie lub pojedyncze 
pokoje. Układanie paneli podłogowych.  
518-546-217 Białystok 

POSADZKI agregatem, balkony, papo 
obróbki.  604-595-157 Białystok 

PRZYJMĘ zlecenia na budowę z kamienia 
polnego, kominków, grilli, ogrodzeń itp. 
Również według projektu klienta. 516-
814-523 Bielsk Podlaski 

SKŁADAM oraz złożę dom, wymiana 
podwalin, okien, dach, ścian, montaż 
szalówka, podbitka, taras, naprawa fun-
damentu pod domem. 512-675-556 
Białystok 

 TYNKI agregatem  506-210-160 
Białystok 

T YNKI tradycyjne, Kielnia, Protas, 
Zacieraczka. Suwałki i okolice. 517-550-
476 Suwałki 

USŁUGI kamieniarskie. Oferujemy ukła-
danie kamienia polnego, naturalnego, 
łupanego oraz ciętego. Ogrodzenia i 
murki oporowe, fundamenty i elewacje, 
podjazdy, ścieżki. 721-122-708 Białystok 

USŁUGI transportowe na terenie 
Wysokie Mazowieckie samochodem 
Renault Master, rzeczy budowla-
nych, zwierząt. 727-664-308 Wysokie 
Mazowieckie 

WITAM, Wykonam : Ogrodzenie, Słupki, 
Bramy, Balustrady, Konstrukcje stalowe. 
Dowolny wzór wybrany przez klienta. 
Szybki czas realizacji. Zapraszam do kon-
taktu. 515-193-709 Białystok 

WYKONAM tynki cementowo-wapien-
ne (tradycyjne) na wszystkich rodzajach 
budynków na gładko pod malowanie. 
Pomiar, wycena indywidualnie u klienta. 
29zł/m² 510-847-817 Suwałki 

WYKONUJEMY ocieplenia-elewacje bu-
dynków, i wiele innych. Zapraszamy. 
530-861-890 Ostrów Mazowiecka 

DOMY drewniane -wymiana podwalin, 
okien, ścian dach naprawa fundamentu 
pod domem montaż szalówka, podbitka 
rozbiórka oraz montaż domu 512-675-
556 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, 
suche tynki, sufi ty podwieszane, panele 
podłogowe, montaż mebli z paczki, bia-
ły montaż, montaż drzwi, wyburzenia, 
demontaże, inne 518-546-217 Białystok 

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, 
panele, Łapy i okolice. 882-698-490 
Białystok 

 POSADZKI agregatem  507-489-436 
Białystok 

REMONTY, wykończenia wnętrz: glazu-
ra, terakota, malowanie, szpachlowanie 
itp.  504-042-915 Białystok 

STANY surowe budynkow oraz wszel-
kie roboty murarskie kominy 664-176-
721 Łapy 

SZPACHLOWANIE, malowanie, panele 
glazura terakota  507-711-836 Bielsk 
Podlaski 

WYKONUJĘ naprawy okien i drzwi, ser-
wis pogwarancyjny, regulacja,  508-073-
762 Białystok 

WYKONUJĘ różne drobne prace, napra-
wy i remonty 508-073-762 Białystok 

Hydrauliczno-elektryczne
MONTAŻ domofonów i wideodomo-
fonów serwis. 507-627-924 Białystok 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana grza-
łek w bojlerach, piece c.o. na paliwo 
stałe, serwis pogwarancyjny, montaż i 
doradztwo. 507-627-924 Białystok 

Transport-przeprowadzki
PRZEPROWADZKI, transport do 1.5t, 
meble, rtv i wiele innych. 517-414-152 
Białystok 

TRANSPORT busami dostawczymi do-1, 
5t kontener z windą, do wynajęcia z kie-
rowcą. 884-774-215 Białystok 

TRANSPORT. Drobne przeprowadzki. 
Wnoszenie, wynoszenie. Utylizacja sta-
rych mebli, sprzętu RTV i AGD, zlomu. 
50zł 883-688-417 Białystok 

BAGAZOWKI przeprowadzki-drobne 
z ekipa realizujemy nie typowe zlece-
nia wnoszenie znoszenie przestawianie 
np.mebli 536-040-225 Białystok 

BAGAZOWKI przeprowadzki-drobne 
z ekipa realizujemy nie typowe zlece-
nia wnoszenie znoszenie przestawianie 
np.mebli  536-040-225 Białystok 

BAGAZOWKI transport mebli agd-rtv 
sprzet i materialy budowlane przepro-
wadzki drobne 730-357-775 Białystok 

BAGAZOWKI transport-kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia do 
przeprowadzki lub przewozu rzeczy i 
moga panstwo pakowac swoje rzeczy 
z wlasna ekipa do noszenia  730-076-
599 Białystok 

PRZEPROWADZKI bagazowki busy do-
stawcze utylizacja na wysypisko mebli 
elektroniki agd-rtv zelastwa palety deski 
ksiazki gazety kartony-itp.rzeczy  534-
433-150 Białystok 

PRZEPROWADZKI bialystok-warszawa 
-warszawa bialystok transport przewoz 
mebli agd-rtv rzeczy osobiste ksiazki 
kartony sprzet sportowy-inne rzeczy  
884-774-233 Białystok 

PRZEPROWADZKI busy towarowe-
-przewieziemy panstwa meble ubrania 
agd-rtv materialy budowlane rzeczy 
osobiste sprzet sportowy inne rzeczy 
bialystok podlasie cala polska 696-774-
177 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne i srednie z 
pracownikami posiadamy busy wieksze 
mniejsze transport mebli agd rtv mate-
rialy budowlane czesci samochodowe 
motocykle quady skutery  795-013-
099 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z ekipa ba-
gazowki transport busami towarowymi 
transport mebli agd-rtv sprzet i ma-
terialy budowlane bialystok podlasie 
cala polska 7 dni  884-774-215 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z tragarza-
mi do noszenia rzeczy realizujemy nie 
typowe zlecenia wnoszenie znoszenie 
przestawianie np mebli posiadamy wol-
ne terminy prosze dzwonic  730-357-
775 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym prze-
woz osob rzeczy lotniska hotele dworce 
uroczystosci rodzinne wesela wieczo-
ry panienskie zawieziemy odbierzemy 
gdzie beda panstwo chcieli 696-774-
177 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym typu 
kombi przewoz osob rzeczy-drobne 
przeprowadzki rzeczy osobiste ubrania 
ksiazki kosmetyki- bialystok woj pod-
laskie na terenie calej polski  731-576-
519 Białystok 

TRANSPORT bagazowki bialystok-war-
szawa -warszawa bialystok przewie-
ziemy mebelki ubrania rzeczy osobiste 
sprzet agd-rtv materialy budowlane-in-
ne rzeczy  696-774-177 Białystok 

TRANSPORT busem dostawczym-baga-
zowki wywozimy na wysypisko mebel-
ki sprzet agd-rtv elektronike zelastwa 
okna drzwi palety itp.rzeczy 730-357-
775 Białystok 

TRANSPORT i przeprowadzki, busy do-
stawcze do wynajęcia z kierowcą bialy-
stok podlasie cala polska 795-013-099 
Białystok 

TRANSPORT osobowka 4-osoby+bagaz 
kierowca z własnym autem osobowym 
do wynajecia bialystok podlasie cala 
polska zawioze odbiore na imprezki ro-
dzinne wesela lotniska hotele 730-076-
599 Białystok 

TRANSPORT przeprowadzki-drobne, 
bagażówki-wywozimy na wysypisko 
meble, agd-rtv, elektronikę-itp.rzeczy 
884-774-233 Białystok 

USLUGI transportowe busem dostaw-
czym do-1, 5t przeprowadzki z ekipa 
bialystok podlasie na terenie calej polski 
7-dni w tygodniu 534-433-150 Białystok 

Naprawa RTV, AGD
NAPRAWA komputerów. 888-792-189 
Białystok 

USŁUGI informatyczne i naprawa sprzętu 
RTV i AGD 888-792-189 Białystok 

Doradztwo i fi nanse
KREDYTY gotówkowe -pozyczki poza-
bankowe -kredyty dla fi rm Akceptujemy 
wszystkie źródła dochodu.Możliwośc 
wprowadzenia wniosku przez tel i pod-
pisania umowy bez wizyty w biurze.
Posiadamy oferty banków  500-156-
386 Białystok 

 » KREDYTY RÓŻNE, LEASING, CZYSZ
CZENIE REJESTRÓW BIG, BIK, 
PISMA RÓŻNE, SKARGI, DORADZ
TWO FINANSOWE, PRAWNE, 
BIAŁYSTOK.  515-048-900 Białystok 

 POZYCZKA do 1000zł.  507-573-503 
Białystok 

POŻYCZKI pozabankowe, szybka wy-
płata gotówki. Białystok i okolice. Nr 
tel: 517 883 369 517-883-369 Białystok 

 KREDYTY i ubezpieczenia.  
500-841-661 Białystok 

Inne usługi
DEZYNSEKCJA, dezynfekcja, deratyza-
cja. Dyskrecja. 883-688-417 Białystok 

DROBNE naprawy. Montaż mebli z pacz-
ki. 883-688-417 Białystok 

TARTAK objazdowy, u klienta  1zł 668-
372-552 Ostrołęka 

USUWANIE pluskiew, karaluchów, pru-
saków oraz innych owadów.Tępienie 
myszy, szczurów.Całe podlaskie.100% 
dyskrecji. 883-688-417 Białystok 

USŁUGI ogrodnicze: koszenie, nawożenie 
trawników, tworzenie i formowanie ży-
wopłotów, wycinka i pielęgnacja drzew. 
Sadzenie i pielęgnacja drzewek owoco-
wych. 736-378-344 Białystok 

USŁUGI transportowe ( czarnoziemu) ro-
boty ziemne niwelacja terenu, wykopy 
pod fundamenty, drenaż kopanie stawu. 
500-139-647 Suwałki 

UTYLIZACJA starych mebli, sprzętu RTV i 
AGD, zlomu. 50zł 883-688-417 Białystok 

WYTNĘ las, przetnę, potnę na opał. 531-
326-561 Białystok 

WYWALAMY graty z chaty, wywozimy 
na wysypisko mebelki, sprzęty agd-rtv, 
elektronikę, palety, deski, kartony, książ-
ki. 884-774-215 Białystok 

ZŁOTA rączka.Drobne naprawy. Montaż 
mebli z paczki. 883-688-417 Białystok 

OPROZNIANIE mieszkan domow i piw-
nic oferujemy szybka pomoc potrze-
bujesz szybko wyczyscic mieszkanie ze 
zbednych rzeczy przed sprzedaza miesz-
kania domu  696-774-177 Białystok 

SPRZATANIE piwnic garazy mieszkan 
strychow nie potrzebne rzeczy wywie-
ziemy na wysypisko mebelki agd-rtv 
elektronike okna palety drzwi zelastwa  

884-774-233 Białystok 
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Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

508 111 344
biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic Wierz-
bowej i Krętej, gm. CHOROSZCZ. Mieszknia na par-
terze z ogródkiem, na piętrze z balkonem oraz du-

żym poddaszem, miejsce postojowe. W SEGMENCIE 
A zostały 2 ostatnie mieszkania: 3-pok.: 70m2 

oraz 4-pok.: 72,20m2 (miejsce postojowe w cenie 
mieszkania) oraz dwa domy w zabudowie szere-
gowej, podpiwniczone o pow.: 173,4m2 I 182m2.

Zakończe-
nie budowy: 

paździer-
nik 2020 r. 

Mieszka-
nia od 4350zł/
m2, domy sze-
regowe w ce-

nie od 495.000 
do 545.000.

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic Wierz-
bowej i Krętej, gm. CHOROSZCZ. Mieszknia na par-
terze z ogródkiem, na piętrze z balkonem, dużym 
poddaszem, miejsce postojowe. W SEGMENCIE B  

mieszkania 3-pok. o pow.: od 55,80m2 do 68,50m2 
(miejsce postojowe w cenie mieszkania) oraz domy 
w zabudowie szeregowej o pow.: 114,2m2, 118m2 

i 134,5m (z dwoma miejscami postojowymi).

III kwar-
tał 2021 r.

Mieszkania od 
4650zł/m2 do 

4950zł/m2, 
domy szere-

gowe w cenie 
od 490.000.

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic 
Wierzbowej i Krętej, gm. CHOROSZCZ. Mieszk-

nia na parterze z ogródkiem, na piętrze z balko-
nem oraz dużym poddaszem, miejsce postojo-
we. W SEGMENCIE C mieszkania 2-pok. o pow.: 

42,20m2 i 3-pok. o pow.: 43,90m2 (miejsce posto-
jowe w cenie mieszkania) oraz domy w zabudowie 

szeregowej o pow.: 86,1m2 (z dwoma miejscami 
postojowymi) I 118,3m2 (z garażem I pomiesz-

czeniem gospodarczym w podpiwniczeniu)

III kwar-
tał 2021 r.

Mieszkania od 
4950zł/m2 do 

5200zł/m2. 
Domy szere-

gowe  425.000 
(86,1m2) 
i 490.000 
(118,3m2)

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 r. 

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 
parkingowymi w podziemiu. We wszystkich czte-

rech klatkach są cichobieżne windy zjeżdżają-
ce do poziomu garaży. 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 r. 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 r. Mieszkania od 
4950 zł/mkw.
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