
Mieszkanie niedaleko centrum a jednocześnie 
z pięknym parkiem na wyciągnięcie ręki. 
Niedaleko centra handlowe, restauracje, basen 

dworzec, szkoły, przedszkola, żłobki i przychodnie. 
Możesz mieć to wszystko. Miniosiedle „Przy Parku” 
to budynek wielorodzinny, w którym zostanie 
zlokalizowanych 220 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. 
Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga, które na swoim 
koncie ma wiele innych pres  żowych inwestycji, 
zaprasza na ulicę Jana Pawła II w Białymstoku.

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

W ofercie dewelopera są mieszkania od ok 35 – 73 m2. 
Zróżnicowanie metrażu sprawia, że swoje miejsce na ziemi może 
znaleźć tu zarówno rodzina z dziećmi jak i single.

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

poziomowe, blok ogrodzony. Dodatkowo gara . 
300.000 z   

 BIA YSTOK, 60m², 1p., ul. Radzymi ska, os. 
Bia ostoczek, ks. wieczysta, p yta, po remoncie, 

okna PCV, spó dz. w as. 320.000 z   

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

w as. 355.000 z   

 BORAWE, 180m², dzia ka 3300, powiat 
Ostro ka, po o ony we wsi. Centralne 

ogrzewanie, wodoci g, szambo, nowe okna PCV. 
Pustak + ceg a.  210.000 z   

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

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

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

Rok budowy 1999. 480.000 z   

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

kuchnia.  65.000 z   

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

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

S    …S    …

Wybuduj dom w lesieWybuduj dom w lesie
Wielu z Was marzy zapewne o życiu w miejscu, 

gdzie nie dosięga ciekawskie oko sąsiadów, 
gdzie cisza przerywana jest tylko szumem 

drzew i śpiewem ptaków, gdzie nie jeżdżą samochody 
i nie latają samoloty, a wszechobecny spokój sprawia, 
iż z wielką ochotą budzicie się każdego dnia. Czy taka 
sielanka jest w ogóle możliwa? Podpowiemy Wam dziś, 
na co zwrócić uwagę przygotowując się do pomysłu 
i projektu domu w środku lasu oraz prześledzimy 
teoretyczne problemy, z jakimi przyjdzie Wam się spotkać.

DOM W LESIE – JAKIE FORMALNOŚCI?

Kupno działki leśnej nie stanowi większego problemu. 
Właścicielem kawałka lasu może stać się właściwie każdy z nas. 
Czy jednak można w swoim własnym lesie wybudować dom? 
Otóż najczęściej niestety nie można, co nie oznacza, że jest to cał-
kowicie niemożliwe. Decydując się na taką inwestycję, musicie 
być przygotowani, że przyjdzie Wam się przedzierać przez gąszcz 
formalności, często trudnych do zrozumienia i dość mocno 
frustrujących. Najważniejszą sprawą, na jaką zwrócić należy 
uwagę, jest fakt czy w planie zagospodarowania przestrzennego 
dla danego terenu przewidziano możliwość budowy domu. Jeśli 
tak, sprawa nie będzie skomplikowana, jeśli nie, to najczęściej 
marzenie domu w tym wybranym miejscu (lesie) odłożyć trzeba 
będzie na półkę. Jeśli w planie nie przewidziano możliwości bu-
dowy domu, to nie wiele jesteście w stanie zrobić. Jeśli bardzo 
Wam zależy na tym akurat kawałku ziemi, dla którego plan miej-

scowy budowy domu nie przewiduje, możecie wystąpić z prośbą 
o jego zmianę. Gmina może również samodzielnie ogłosić chęć 
przystąpienia do zmiany, a zainteresowany może wystosować 
wniosek o tzw. odleśnienie działki, a więc o zmianę przeznacze-
nia gruntu leśnego na cele nieleśne. W teorii jest to stosunkowo 
proste, w praktyce bywa niestety bardzo skomplikowane, co nie 
znaczy, że nie należy próbować. Decyzję o odleśnieniu działki 
podejmuje marszałek województwa. Zanim wniosek trafi  jednak 
tak wysoko, przejść musi jeszcze długą drogę urzędową zaczynając 
od wójta, poprzez burmistrza oraz izbę rolniczą, której pozytywna 
opinia jest niezbędna dla marszałka. Trochę inaczej wygląda 
to w przypadku lasów prywatnych, a więc jeśli już właścicielem 
danego terenu jesteście. Decyzję o przekształceniu działki leśnej 
prywatnej podejmuje starosta, niemniej kupując las, nigdy nie 
macie pewności, że taką zgodę otrzymacie.

MAMY ZGODĘ NA BUDOWĘ – CO DALEJ?

Jeśli plan przewiduje budowę domu na działce leśnej lub też 
uda Wam się uzyskać zgodę marszałka na jej odleśnienie, czeka 
Was jeszcze kilka formalności, zanim będziecie mogli przystąpić 
do pracy. Na szczęście ta formalność, a więc prośba o wyłączenie 
Waszego lasu z produkcji leśnej, kierowana do dyrektora regio-
nalnej dyrekcji Lasów Państwowych nie powinna nastręczać 
żadnych problemów. Odmowy spodziewać mogą się Ci z Was, 
których działka znajduje się na terenie lasów bardzo cennych 
z punktu widzenia środowiska naturalnego lub m.in. leżąca 
na ziemiach parku krajobrazowego czy też narodowego. O tym, 
na jakich gruntach znajduje się dana działka wiedzieli będziecie 

już wcześniej, podczas załatwiania pierwszych formalności, tak 
więc nic tu nie powinno Was już zaskoczyć.

JAK BUDOWAĆ DOM W LESIE?

Budowa domu w środku lasu wymaga, jak już wspomnieliśmy, 
sporo zachodu. Jeśli plan zagospodarowania dla danej przestrzeni 
nie jest uchwalony, a Wy uzyskaliście zgodę na przekształcienie 
działki leśnej na rolną, musicie wystąpić z prośbą o wydanie 
decyzji związanej z warunkami zabudowy oraz zagospodaro-
wania Waszego terenu. Zanim o to wystąpicie, zwróćcie uwagę 
czy działka (Wasza lub też ta, którą kupić planujecie) posiada 
bezpieczny dojazd do drogi publicznej. Jest to jeden z ważnych 
deteminantów, jaki może mieć wpływ na wydanie wspomnianej 
decyzji. Jeśli działka nadal widniała będzie jako leśna, musicie 
liczyć się z tym, że decyzja najprawdopodobniej będzie odmowna. 
Przepisy zupełnie inaczej traktują działki rolne, a niżeli działki 
leśne, tak więc przekształcenie jest najczęściej kluczową sprawą, 
jeśli marzycie o życiu w leśnej głuszy.

Joanna Rodnicka
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E  :E  :

Tanie materiały instalacyjne Tanie materiały instalacyjne 
– za taki błąd będziesz płacić latami– za taki błąd będziesz płacić latami
Jeżeli czegoś nie widać, to nie warto 

w to inwestować. Jakże wiele 
osób wychodzi z podobnego 

założenia podczas budowy domu lub 
remontu mieszkania. Zazwyczaj nie 
trzeba długo czekać na negatywne skutki 
takiego myślenia. Dotyczy to zwłaszcza 
instalacji wodnych i grzewczych. Dysponując 
określonym budżetem, jesteśmy bowiem wciąż 
zmuszeni do poszukiwania kompromisów 

pozwalających redukować koszty. 
Nie oznacza to jednak, 

że powinniśmy 

decydować się na tańsze materiały instalacyjne. 
Co więcej, ten błąd ostatecznie może nas dużo kosztować!

– Wybierając tańsze materiały, niewiele zyskamy, mamy 
za to dużo do stracenia. Naszym klientom polecamy produkty 
trochę droższe, jednak z gwarancją niezawodności na długie 
lata – mówi Adrian Biedrzycki, przedstawiciel fi rmy Bolesta, 
dystrybutora instalacji grzewczych i sanitarnych, i dodaje, 
że w przypadku zastosowa- nia 
materiałów o nieodpowied-
niej jakości, a w konsekwencji 
ich awarii, usunięcie zniszczeń 
spowodowanych przez wodę 
(zawilgocenie, naprawa kon-
strukcji, remont podłóg, ścian 
itp.) może stanowić znaczną 
część wartości inwestycji.

T y c h ,  k t ó r z y  s z u k a ją 
oszczędności w instalacjach 
może przekona fakt, że ich koszt 
to na ogól zaledwie oko-
ło 2% wartości całej 
inwestycji.

– Bardziej 
obrazowo 
przedstawia 
się  to tak: 
jedna źle wy-
dana złotówka 
na materiały 
instalacyjne w nie-
dalekiej przyszłości 

generuje aż 20 złotych dodatkowych kosztów, 
wynikających z konieczności usuwania awarii 
czy z wyższych kosztów codziennej eksploatacji 

– dodaje Adrian Biedrzycki.

A CO, JEŚLI STANIE SIĘ TO, CO NAJGORSZE?

Zalanie mieszkania powoduje wiele szkód i wią-
że się z dość kosztownym remontem. Jeśli wilgoć 
zostanie w ścianach, musisz liczyć się z powstaniem 
trudnej do usunięcia pleśni, natomiast gdy woda 
dostanie się pod drewnianą podłogę, trzeba ją będzie 

wymienić. To wszystko są ogromne koszty, których 
można uniknąć, kupując dobrej jakości in-

stalacje wodne i grzewcze.

ZALANIE A KWESTIE PRAWNE

Specjaliści  od prawa 
nieruchomości w kwestii od-
szkodowań w razie zalania 
przywołują co najmniej dwa 
artykuły kodeksu cywilnego. 
W artykule 415 czytamy: „Kto 

z winy swej wyrządził drugie-
mu szkodę, obowiązany jest do jej 

naprawienia”.
Bardziej szczegółowy jest artykuł 433, zgodnie z którym 

właściciel (bądź wynajmujący) odpowiada za zniszczenia (…), 
chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie 
z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący 
pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu 
nie mógł zapobiec”. To zastrzeżenie pozwala na obciążenie 

kosztami odszkodowania administrację lub zarząd-
cę budynku, jeśli zalanie było efektem awarii, 

której uległa instalacja wodna w części 
wspólnej budynku.

Podsumowując. Dużo 
łatwiej jest po pew-
nym czasie zmienić, 
np. glazurę, arma-
turę czy meble niż 
ukryte w ścianach 
i zabudowane instala-
cje. Przy określonym 
budżecie warto więc 
w pierwszej kolej-
ności zainwestować 
w wysokiej jakości 

elementy instalacyjne, 
a dopiero później zająć się 
wyposażeniem wnętrz.

NP
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P   P   

Skuteczne działania Skuteczne działania 
w trakcie kryzysuw trakcie kryzysu
Aktualna, trudna sytuacja w Polsce i na świecie 

wymaga od przedsiębiorców podjęcia takich 
decyzji strategicznych, których wyniki 

pozwolą im na przetrwanie kryzysu, jednocześnie 
zachowując zasady etyki. Firma Awilux, dbając 
o zabezpieczenie swoich pracowników, utrzymuje 
produkcję i kontynuuje już rozpoczęte inwestycje, 
zachowując przy tym wszelkie środki ostrożności.

Leszczyński producent okien wspiera i będzie wspierać swoich 
partnerów biznesowych – dystrybutorów, zapewniając im na-
rzędzia i rozwiązania wspierające ich funkcjonowanie na rynku 
w tych trudnych warunkach. W fi rmie zostały także zawieszone 
wypłaty wynagrodzeń zarządu oraz wprowadzone ograniczenia 
inwestycyjne dotyczące nowych realizacji. Awilux przekazał 
także darowiznę na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Lesznie, umożliwiającą zakup nowoczesnego urządzenia do de-
zynfekcji karetek i sal chorych oraz na środki ochrony osobistej dla 
personelu medycznego. Jak jeszcze odpowiedzialni przedsiębiorcy 
powinni postępować w okresie kryzysu?

ZA WSZELKĄ CENĘ DBAJ O TEAM

Według Marka Sprengela, prezesa fi rmy Awilux, w pierwszej 
kolejności należy gruntownie przeanalizować zebrane do tej pory 
zasoby i rozporządzać nimi w taki sposób, aby mieć na uwadze 
aktualną działalność, jak i tę, podejmowaną w dalszej perspek-
tywie czasu – w trakcie pandemii, a także po jej zakończeniu. 
Rozsądnie powinniśmy także gospodarować zasobami ludzkimi 
– przede wszystkim pozostając fair w stosunku do pracowników.

– Jako pracodawca stara-
my się zapewnić pracownikom 
to, czego nie zapewnia państwo 
– czyli stabilność oraz pewność 
dochodów. Na chwilę obecną 
wspólnie z zespołem kierowni-
ków przyjęliśmy zasadę, że nie 
będziemy zwalniać naszych wyszkolonych zasobów kadrowych, 
ale podjęliśmy uzasadnioną spadkiem zamówień i „zamroże-
niem” rynków w Luksemburgu czy Belgii decyzję o zmniejszeniu 
wszystkim wymiaru zatrudnienia do 80% etatu. Nasi pracownicy 
przyjęli to rozwiązanie ze spokojem i zrozumieniem. To dało nam 
potwierdzenie tego, że – bez względu na stanowisko – każdy 
rozumie powagę sytuacji, mając poczucie „grania w jednej dru-
żynie”. Oczywiście mam nadzieję, że już niebawem będziemy 
mogli wrócić do ustaleń sprzed pandemii – dotyczących pracy 
i wynagrodzeń. Gdy zachodnie kraje zaczną „rozmrażać” swoje 
gospodarki, co prawdopodobnie stanie się szybciej niż w Polsce, 
przed fi rmami, które kierują część swojej produkcji na eksport, 
otworzy się szansa na częściowy przynajmniej powrót do wcze-
śniejszych wyników działań – mówi Marek Sprengel.

Jednym z pozytywnych aspektów obecnej sytuacji jest fakt, 
iż do kraju z zagranicy wróciło wielu fachowców, pracujących 
wcześniej w Europie Zachodniej. – Zadania, które wykonują, 
czyli m.in. murowanie, tynkowanie czy prace instalacyjne, 
są wyjątkowo potrzebne tutaj na miejscu. A z racji poprawy 
zarobków w Polsce, część z nich najprawdopodobniej rozważy 
pozostanie w kraju po zakończeniu pandemii – mówi prezes 
fi rmy Awilux.

ZAGROŻONA „ZAMROŻONA” GOSPODARKA

Co – oprócz drugiej fali epidemii – dodatkowo zagraża 
przedsiębiorcom w branży budowlanej oraz w branży stolarki 
otworowej? – Niektórzy przedsiębiorcy w panice znacząco ob-
niżają ceny, rezygnując z własnej marży lub nawet dokładając 
do sprzedaży. Moim zdaniem, na dłuższą metę nie prowadzi 
to do niczego dobrego – zapewnia Marek Sprengel. Dodaje także, 
że niepokojąca jest również kwestia wydłużania się i niepewności 
samego procesu „zamrożenia” polskiej gospodarki:

– Choć na przykład branża budowlana reaguje z opóźnieniem 
na tego typu zmiany, to wydłużający się czas „zamrożenia” i na-
rastająca niepewność konsumentów może doprowadzić do tego, 
iż potem będzie o wiele ciężej rozruszać gospodarkę. Nawet 
w Polsce duży udział w rynku ma konsumpcja wewnętrzna, ta in-
westycyjna. Do tej pory, dzięki korzystnym kredytom i pewności 
zatrudnienia, decyzja o budowie domu czy zakupie mieszkania 
była łatwiejsza i pewniejsza. Teraz ta niepewność może odsuwać 
decyzje inwestycyjne na dalszy plan.

ŚWIATEŁKO W TUNELU

Pomimo wielu niesprzyjających czynników, prezes fi rmy 
Awilux dostrzega już światełko w tunelu:

– Dzięki temu, że społeczeństwa zachodnie lżej przejdą przez 
aktualny kryzys, a gospodarki tamtych państw ulegną szybszemu 
rozmrożeniu, dla eksporterów z naszej branży powoli pojawia 
się nadzieja związana z przywróceniem popytu na produkty 
na rynkach zagranicznych. Mam również nadzieję, że po okre-
sie epidemii uruchomią się zasoby gotówkowe – podobnie jak 
to miało miejsce w latach 2008 i 2010 – i zostaną one skierowane 
na inwestycje. Z naszych obserwacji wynika również, że osoby 
planujące przed wybuchem epidemii zakup mieszkania, po okresie 
kwarantanny chętniej rozważą zakup domu lub nieruchomości 
z ogródkiem – aby na wypadek kolejnego kryzysu korzystać 
z większej przestrzeni i własnego kawałka zieleni – podsumowuje 
Marek Sprengel.

W ostatnim czasie przedstawiciele wielu branż musieli pod-
jąć kluczowe decyzje, mające na celu ochronę prowadzonego 
biznesu przed skutkami gospodarczymi aktualnie panującej 
epidemii. Pomimo wielu niesprzyjających czynników, prognozy 
przedstawione przez prezesa fi rmy Awilux zakładają w dłuższej 
perspektywie odbudowę tego, co zostało wstrzymane lub zniwe-
czone przez epidemię korona wirusa, tak, by docelowo spróbować 
wrócić do znanej nam normalności.

NP
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Szukasz domu, Szukasz domu, 
mieszkania, działki? mieszkania, działki? 
Dobrze trafi łeśDobrze trafi łeś
Miesięcznik Nieruchomości Podlaskie to jedyna 

lokalna gazeta w Białymstoku i województwie 
podlaskim, w której znajdują się tysiące ogłoszeń 

drobnych, oferty deweloperów i agencji nieruchomości, 
artykuły redakcyjne dotyczące zagadnień z branży 
nieruchomości oraz prezentacje lokalnych inwestycji.

Jeżeli szukasz domu, mieszkania, działki, lokalu to kup ga-
zetę Nieruchomości Podlaskie lub pobierz elektroniczną wersję 
na naszej stronie internetowej.

Jeżeli chcesz sprzedać dom, mieszkanie, działkę czy lokal 
to zadzwoń na nr 85 7 44 88 99, a otrzymasz bezpłatne ogłoszenie 
drobne lub zaloguj się na stronie www.kramik.pl i wprowadź 
ogłoszenie samodzielnie.

Jeżeli jesteś właścicielem fi rmy budowlanej lub pośredni-
kiem i chciałbyś przedstawić swoją ofertę naszym Czytelnikom 
i Internautom to zadzwoń na nr 508 353 278. Przygotujemy 
w atrakcyjnej cenie reklamę Twojej inwestycji na łamach wszyst-
kich naszych mediów, tj. miesięcznika Nieruchomości Podlaskie, 
odpowiadającej gazecie stronie www.nieruchomoscipodlaskie.
pl, na Facebooku Nieruchomości Podlaskich, w naszym drugim 
tytule tj. Tygodniku Okazje oraz na odpowiadającej gazecie stronie 
www.kramik.pl

Miesięcznik Nieruchomości Podlaskie ukazuje się od 2010 
roku. Sprzedaż – 3000 egz., rozdawnictwo – 3000 egz. Tygodnik 
Okazje ukazuje się od 2007 roku. Sprzedaż – około 4000 egz. 
Obie gazety można kupić w punktach RUCH-u i KOLOPORTERA, 
w sklepach z prasą i w placówkach POCZTY POLSKIEJ 
w Białymstoku i w całym woj. podlaskim.

Bezpłatne egzemplarze Nieruchomości Podlaskich znajdują 
się na oznakowanych stojakach w Białymstoku w kilkudziesięciu 
miejscach:

  w obu marketach budowlanych Benmar, tj. przy ul. 42 
Pułku Piechoty 8 i przy ul. Ks. J. Popiełuszki 117,
  w Rzemieślniku Bema przy ul. Bema 11 (gdzie znajduje się 
biuro gazety),
  w Neoprint przy ul. Krakowskiej 17,
  w budynku przy ulicy Legionowej 28, gdzie znajduje się 
między innymi siedziba fi rmy Rogowski Development
  w budynku Rynku Siennego przy ul. Legionowej 30, gdzie 
jest m.in. siedziba fi rmy Sokołowscy Nieruchomości,
  w Towarzystwie Ubezpieczeń Expert przy ul. Słonimskiej 
24,
  w budynku przy ul. Mazowiecka 48, gdzie ma swoje biuro 
deweloper Inwestycje Edward Krasowski,
  w wielu agencjach nieruchomości, m.in. w Centrum Nie-
ruchomości przy ul. Sienkiewicza 44, w budynku przy 
ul. Legionowej 28 gdzie znajdują się EM4 Nieruchomo-
ści Dąbrowscy, w Em5 Nieruchomości przy ul. Bohaterów 

Getta 5/3, w Gra-
bowski Nierucho-
mości przy ul. Św. 
Mikołaja 1, w budyn-
ku Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych 
przy ul. Lipowej 51/17, 
gdzie swoją siedzibę 
ma Agencja Nieruchomo-
ści Home-Service.

Bezpłatne egzemplarze 
miesięcznika Nieruchomości 
Podlaskie mogą otrzymać także 
Klienci podróżujący autokarami 
fi rmy PLUS BUS na trasie Białystok – Warszawa.

Szanowni Państwo, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania 
związane z naszą ofertą na wszystkie z przyjemnością odpo-

wiemy i zapraszamy 
do przejrzenia obu gazet, portali i polubienia 

nas na Facebooku.
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MIESIECZNIKNP/

ra-
ho-
Św. 
dyn-
yrek-
owych

51/17,
iedzibę 
chomo-

mplarze
chomości 

ymać także 
autokarami

wiemy i zapraszamy 
do przejrzenia obu gazet, portali i polubienia 

nas na Facebooku

ZOBACZ GDZIE MOŻESZ NAS ZNALEŹĆ:
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1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 24m², os. Antoniuk, ce-
gła, UKŁAD: Salon z aneksem, łazienka, 
przedpokój. STAN: po generalnym re-
moncie. PIĘTRO: pierwsze. BLOK: czte-
ropiętrowy z cegły. LOKALIZACJA: osiedle 
Antoniuk. 196.000zł 576-342-842 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 24, 30m², os. Antoniuk, ce-
gła, słoneczne, blisko sklepy i przysta-
nek, Oferta 1621 178.000zł 531-790-139 
Centrum 

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, 35m², os. Centrum, cegła, 
II piętro, Nowy Świat, do wprowadze-
nia, oferta 1624 319.000zł 531-790-139 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 36m², ul. Prezydenta R. 
Kaczorowskiego 14, os. Piaski, cegła, 
Nowe, 1-pokojowe, 36m², osobna kuch-
nia, łazienka, salon, przedpokój, taras. 
Umeblowane, AGD.Zdjęcia:h  ps://www.
dropbox.com/sh/508bf4gqwhhyqhs/
AACwk38pPtFY-JeIuxx6I8t Na?dl=0 
1.500zł 692-433-886 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Centrum, cegła, 
I piętro, ścisłe centrum, duża kawaler-
ka, oferta 1623 290.000zł 531-790-139 
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, siłownia, 
stadion, plaża miejska  129.360zł 791-767-
022 Budmex 

KRYNKI, 27m², mieszkanie 1 pokojowe, po 
remoncie, kuchnia łazienka wyposażona 
i wyremontowana, działka ogrodowa. 
65.000zł 515-833-813 

2 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 32m², ul. B. Chrobrego, os. 
Piasta, blisko sklepy, szkoły, przedszkola, 
okazja cenowa, Oferta 1615 208.000zł 
531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 33m², ul. Transportowa, os. 
Nowe Miasto, Balkon, Piwnica, Ogródek, 
Taras, Winda, nowe, wykończone, Oferta 
1616,  290.000zł 531-790-133 Centrum 

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

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

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

BIAŁYSTOK, 35m², os. Wysoki Stoczek, 
cegła, 35 mkw*Balkon*1 piętro, do wpro-
wadzenia, okazja, oferta 1627 240.000zł 
531-790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 36, 65m², os. Antoniuk, cegła, 
na 2-piętrze w czteropiętrowym bloku 
mieszkalnym z cegły, po termomoder-
nizacji. 249.000zł 792-534-925 Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 37m², os. Antoniuk, cegła, do 
własnej aranżacji, okazja cenowa, Oferta 
1617 178.000zł 531-790-139 Centrum 

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

BIAŁYS TOK, 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 

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 pię-
tro, cegła, piwnica, balkon, do wprowa-
dzenia  250.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 43m², ul. Grottgera, os. 
Mickiewicza, cegła, Blisko parku, uczel-
ni, szpitali i galerii handlowych!  330.000zł 
886-913-111 

B I A ŁY S T O K , 4 4m², ul .  Kardyna ła 
Wyszyńskiego, os. Centrum, cegła, Bez 
PCC 2 %, 2 pokoje, środkowe, słoneczne, 

jednostronne, IVp winda, wykończone 
mieszkanie cena 359000zł, do wydania 
V-VI-20 299.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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, 45m², os. Nowe Miasto, ce-
gła, idealne pod inwestycja, niski czynsz, 
Oferta 1619,  282.000zł 531-790-139 
Centrum 

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 apartamen-
towiec, 4 piętro, winda, piwnica, duży 
balkon, mieszkanie wykończone cena 
389000  389.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45, 50m², os. Wygoda, cegła, 
nowe budownictwo, spokojna okolica 
285.000zł 792-534-925 Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 08m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 2 pokoje, I piętro, stan deweloperski, 
budowa zaawansowana  287.188zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 47, 40m², os. Centrum, ul.
Nowy Świat 3, do wprowadzenia, wyso-
ki 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, 51m², os. Centrum, nowe bu-
downictwo, do wprowadzenia 345.000zł 
531-790-133 Centrum 

B I AŁYS TO K, 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 370.000zł 507-
397-447 Centrum 

BIAŁYS TO K, 52, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, parter, niski ocieplony blok z 
płyty, własny ogródek, po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, piwnica, wy-
danie natychmiast 325.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 72, 50m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, komfortowy 72m apar-
tament, 2 pokoje, parter, pełne wyposa-
żenie,  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, siłownia, 
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, siłownia, 
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, siłownia, 
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, siłownia, 
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, siłownia, 
stadion, plaża miejska od 4.599zł/mkw. 
791-767-022 Budmex 

CZARNA Białostocka, 33m², ul. zeromskie-
go, cegła, Sprzedam mieszkanie w bloku 
2-pokoje+piwnica czarna bialostocka-po 
remoncie  165.000zł 696-774-177 

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

P O R O S ŁY, 42, 20m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. Mieszkanie w zabudo-
wie szeregowej, parter, ogródek, miejsce 
postojowe. Zaciszna, urokliwa okolica. 
W bezpośrednim sąsiedztwie łąk. III kw. 
2021  208.890zł 662-447-576 Inwestycje 

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 345.000zł 531-790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 20m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, nowe, do wykończenia. 
299.000zł 602-430-288 

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, 50m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, nowe, wykończone. 345.000zł 
602-430-288 

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 

BIAŁYS TOK, 48m², ul. Ukośna, os. 
Antoniuk, po remoncie, do wprowadze-
nia 289.000zł 531-790-133 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48m², os. Centrum, cegła, 
doskonała lokalizacja, 3 pokoje 369.000zł 
531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Dziesięciny, os. 
Dziesięciny, niski czynsz, dobre pod wy-
najem, Oferta 1622 269.000zł 531-790-
133 Centrum 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 m ²,  o s .  P i a s t a , 
Przedstawiam Państwu 3 pokojowe 
mieszkanie w ścisłym centrum miasta 
na Piasta. Nieruchomość znajduje się na 
drugim piętrze w czteropiętrowym od-
nowionym bloku. Mieszkanie ma 48mkw, 
korytarz, z którego 280.000zł 531-790-
139 Centrum 

B I A ŁY S T O K , 48m², ul .  Boles ława 
Chrobrego, os. Piasta, wielka płyta, 3 
pokojowe, 4 piętro z 4, okna wymienio-
we, mieszkanie do remontu, niski blok po 
termomodernizacji, wydanie natychmiast 
222.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 48m², os. Sienkiewicza, 
*Winda*Balkon*Parking*, umeblowane, 
wyposażone, oferta 1629 325.000zł 531-
790-139 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48m², os. piasta, Kupie miesz-
kanie od 33 do 63 m² Bialystok Piasta 
okolice tel 503-391-530 w rozsadnej cenie  
5.000zł/mkw. 503-391-530 

BIAŁYSTOK, 48, 70m², ul. Juliusza 
Słowackiego, os. Mickiewicza, cegła, 
mieszkania w świetnej lokalizacji zarów-
no dla rodziny, jak i pod wynajem. Po 
generalnym remoncie, do wprowadze-
nia się, zabudowa kuchni i sprzęt AGD 
w cenie.  359.000zł 576-070-706 em5 
nieruchomości 

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

BIAŁYSTOK, 49, 21m², os. Dziesięciny, pu-
stak, 3 pokoje, I piętro, stan deweloperski, 
budowa zaawansowana  300.181zł 857-
424-016 Apogeum 

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

BIAŁYSTOK, 49, 50m², os. Mickiewicza, 
cegła, IIIpiętro, 3pokoje, do wprowadze-
nia, 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  

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Filipowicza, os. 
Nowe Miasto, cegła, 3 pokoje, winda, VII 
piętro piwnica, Bez podatku PCC, stan do 
wejścia, wydanie marzec, wysoki 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, 51m², os. Słoneczny Stok, I 
piętro, ustawne, Oferta 1614 320.000zł 
792-534-925 Centrum 

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, ce-
gła, mieszkanie 3 - pokojowe na parterze, 
z ogrodkiem, stan deweloperski 319.000zł 
857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 55m², os. Dziesięciny, cegła, 
mieszkanie 3 - pokojowe na parterze, 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, . 
489.000zł 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 
279.000zł 531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 57, 63m², os. Piasta, cegła, . 
489.000zł 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 piętro, 
niski blok z cegły, dwustronne, słoneczne, 
duży balkon, piwnica, wydanie natych-
miast  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 balkon.  420.000zł 
576-070-706 em5 nieruchomości 

 BIAŁYSTOK, 60m², ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, wielka płyta, 60m²; 3 

pokoje plus kuchnia, łazienka, balkon, 
bokówka, piwnica. Możliwość zamiany 
na mniejsze mieszkanie/dom/siedlisko 

w pobliżu Białegostoku. 335.000zł 
731-510-530 

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, cegła, 
Dolina Cisów, 3 pokoje, Ip, dwustron-
ne, słoneczne i ciepłe, piwnica, stan wy-
kończony 399000, stan deweloperski IX 
299.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 61m², os. Dziesięciny, z 
aneksem, bdb lokalizacja, cegła, balkon 
zabudowany, cena do uzgodnienia lub 
zamiana na mieszkanie na parterze, ul. 
Antoniukowska, Narewska. 315.000zł 
796-651-822 

BIAŁYSTOK, 61m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, cegła, 3 oddzielne pokoje, 
garderoba, II piętro, dwustronne, zabu-

dowy stałe, niski blok z cegły 2003r, duży 
balkon, piwnica, do wprowadzenia, wy-
danie natychmiast  427.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 61, 50m², os. Młodych, wyż-
szy standard, miejsce w garażu podziem-
nym, Oferta 1620,  425.000zł 531-790-
139 Centrum 

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 lokalizacja do 
zamieszkania lub pod wynajem 339.000zł 
660-474-444 BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 62, 62m², ul. Oliwkowa, os. 
Dziesięciny, ul. Oliwkowa. Mieszkanie w 
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 

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

BIAŁYSTOK, 67, 62m², os. Bagnówka, 
Dwupoziomowe, bezczynszowe, miesz-
kania w zabudowie szeregowej z balko-
nem, 3-pokojowe, z ogródkiem, miejscem 
postojowym, spiżarnią, możliwość zamon-
towania kominka. 342.000zł 607-207-077 
Sokołowscy 

BIAŁYSTOK, 67, 62m², os. Bagnówka, bez-
czynszowe mieszkanie 3 - pokojowe, dwu-
poziomowe, stan deweloperski 317.000zł 
857-424-016 Apogeum 

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 ,  7 0 m ²,  u l .  J a d w i g i 
Klimkiewiczowej 3, Viktoria Apartamenty, 
nowe od developera, budynek wieloro-
dzinny 4 piętrowy, garaże i miejsca parkin-
gowe w podziemiu, wszystkie mieszkania 
posiadają balkony lub ogródki. 5.200zł/
mkw. 857-329-821 

B I AŁYS TO K, 70, 22m², ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, ogródek, parter. Parking 
w podziemiu, komórka lokatorska. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw. 
857-329-821 

BIAŁYSTOK, 71, 23m², os. Dziesięciny, pu-
stak, przestronne 3 pokoje, V piętro, win-
da, stan deweloperski, budowa zaawanso-
wana  420.257zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 75m², ul. Hetmańska 81, os. 
Hetmańska, dwupoziomowe: parter: 2 sy-
pialnie, łazienka, wnęka gospodarcza, pię-
tro: kuchnia, salon wc. Trzypiętrowy bu-
dynek wielorodzinny z windami. Nowe od 
dewelopera 4.600zł/mkw. 857-329-821 

BIAŁYSTOK, 75m², ul. Hetmańska 81, os. 
Hetmańska, 2-poziomowe: parter: 2 sy-
pialnie, łazienka, wnęka gospodarcza, pię-
tro: 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 sy-
pialnie, łazienka, wnęka gospodarcza, pię-
tro: 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 wprowadzenia 
445.000zł 507-397-447 Centrum 

BIAŁYSTOK, 86m², ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, os. Bojary, cegła, 3 poko-
je, nowe budownictwo, wysoki standard, 
wyposażone, winda, parking podziemny, 
Numer oferty Dr779612 599.000zł 737-
165-445 DrBroker 

BIAŁYSTOK, 86, 50m², os. Nowe Miasto, 
cegła, dwupoziomowe, 102m po podło-
dze, 3 pokoje, IIIp. cegła 2000r, wspólnota, 
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, siłownia, 
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, siłownia, 
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, siłownia, 
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 

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

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

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

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

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

P O RO S ŁY, 43, 90m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. Mieszkanie w zabudowie 
szeregowej, piętro, balkon, poddasze, 
miejsce postojowe. Zaciszna, urokliwa 
okolica. W bezpośrednim sąsiedztwie 
łąk. III kw. 2021  228.280zł 662-447-576 
Inwestycje 

P O R O S ŁY, 55, 80m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. Mieszkanie w zabudowie 
szeregowej, parter, ogródek, miejsce po-
stojowe. Zaciszna, urokliwa okolica. W 
bezpośrednim sąsiedztwie łąk. III kw. 2021  
4.650zł/mkw. 662-447-576 Inwestycje 

P O R O S ŁY, 57, 70m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. Mieszkanie w zabudo-
wie szeregowej, parter, ogródek, miejsce 
postojowe. Zaciszna, urokliwa okolica. 
W bezpośrednim sąsiedztwie łąk. III kw. 
2021  268.300zł 662-447-576 Inwestycje 

P O RO S ŁY, 58, 40m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. Mieszkanie w zabudowie 
szeregowej, piętro, balkon, poddasze, 
miejsce postojowe. Zaciszna, urokliwa 
okolica. W bezpośrednim sąsiedztwie 
łąk. III kw. 2021  4.950zł/mkw. 662-447-
576 Inwestycje 

P O R O S ŁY, 60, 30m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. Mieszkanie w zabudowie 
szeregowej, piętro, balkon, poddasze, 
miejsce postojowe. Zaciszna, urokliwa 
okolica. W bezpośrednim sąsiedztwie 
łąk. III kw. 2021  298.480zł 662-447-576 
Inwestycje 

POROSŁY, 66m², ul. róg ulicy Wierzbowej 
i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, gm. 
Choroszcz. Mieszkanie w zabudowie sze-
regowej, parter, ogródek, miejsce posto-
jowe. Zaciszna, urokliwa okolica. W bez-
pośrednim sąsiedztwie łąk. III kw. 2021  
4.650zł/mkw. 662-447-576 Inwestycje 

P O R O S ŁY, 68, 50m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. Mieszkanie w zabudowie 
szeregowej, piętro, balkon, poddasze, 
miejsce postojowe. Zaciszna, urokliwa 
okolica. W bezpośrednim sąsiedztwie 
łąk. III kw. 2021  339.080zł 662-447-576 
Inwestycje 

P O R O S ŁY, 70, 10m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. W zabudowie szeregowej, 
parter, ogródek, miejsce postojowe w ce-
nie mieszkania. Zaciszna, urokliwa okolica. 
W bezpośrednim sąsiedztwie łąk. X.2020 
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 

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

BIAŁYSTOK, 60m², os. Starosielce, ogrze-
wanie podłogowe, przynależny zago-
spodarowany ogródek, Oferta 1625 
295.000zł 531-790-139 Centrum 
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BIAŁYSTOK, 60, 20m², ul. Białostoczek, os. 
Białostoczek, wielka płyta, lokal atrakcyj-
nie zaaranżowany, gotowy do wprowa-
dzenia. W mieszkaniu zmieniony został 
układ pomieszczeń dzięki czemu uzyska-
no poczucie przestrzeni 354.000zł 505--
09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 60, 40m², os. Białostoczek, 
3 pok plus garderoba, do wprowadzenia, 
zadbane 309.000zł 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, 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 piętro, winda, po 
remoncie, dla dużej rodziny lub na wyna-
jem, Numer oferty Dr154199 334.000zł 
737-165-445 DrBroker 

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

BIAŁYSTOK, 72m², os. Wygoda, cegła, . 
489.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 73m², os. Zielone Wzgórza, . 
399.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 117m², ul. Młynowa, os. 
Centrum, cegła, ul.Młynowa, 4 pokoje, 2 
poziomowe, wysoki standard, wyposa-
żone, 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, 77m², Viktoria Apartamenty, 
nowe, od developera, budynek wieloro-
dzinny 4 piętrowy, garaże i miejsca parkin-
gowe w podziemiu, wszystkie mieszkania 
posiadają balkony lub ogródki. 5.200zł/
mkw. 857-329-821 

B I AŁYS TO K, 77, 20m², ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, Białystok, ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty. Nowe od dewelopera, 
nr 50, pow. 77, 20, piętro IV, il. pok. 4. 
Salon z aneksem kuchennym, 3 sypialnie,  
5.200zł/mkw. 857-329-821 

B I AŁYS TO K, 77, 20m², ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazien-
ka, WC, korytarz, balkon, p. III. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od  5.200zł/mkw. 
857-329-821 

BIAŁYSTOK, 77, 42m², os. Bagnówka, bez-
czynszowe mieszkanie 4 - pokojowe, dwu-
poziomowe, stan deweloperski 347.000zł 
857-424-016 Apogeum 

B I AŁYS TO K, 77, 48m², ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro II. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw. 
857-329-821 

B I AŁYS TO K, 77, 58m², ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro I. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od 5.200zł/mkw. 
857-329-821 

B I AŁYS TO K, 78, 98m², ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro III. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020 od 5.200zł/mkw. 
857-329-821 

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

B I AŁYS TO K, 79, 23m², ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro II Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od  5.200zł/mkw. 
857-329-821 

B I AŁYS TO K, 79, 32m², ul. Jadwigi 
K l imkiewic zowej 3,  os .  V ic tor ia 
Apartamenty, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej 
3. Salon z kuchnią, 3 sypialnie, łazienka, 
WC, korytarz, balkon, piętro I. Parking 
w podziemiu, kom. lokatorska, winda. 
Odbiór 30.06.2020, od  5.200zł/mkw. 
857-329-821 

BIAŁYSTOK, 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 mia-
sta 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 cenie  
665.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 94, 39m², os. Sybiraków, ce-
gła, apartament, bardzo wysoki standard, 
4 pokoje, 4p/4 winda, piwnica, pełne wy-
posażenie, garaż w cenie  665.000zł 570-
299-000 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, siłownia, 
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, 74m², ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, umeblowane, wyposa-
żone, dla rodziny  300.000zł 531-790-
133 Centrum 

P O R O S ŁY, 72, 20m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
gm. Choroszcz. W zabudowie szeregowej, 
piętro, balkon, poddasze, miejsce postojo-
we w cenie mieszkania. Zaciszna okolica. 
W bezpośrednim sąsiedztwie łąk. X.2020r. 
4.350zł/mkw. 662-447-576 Inwestycje 

 » 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, dział-
ka 247m², szeregówka, 1970, po remon-
cie, garaż, pow. użytkowa 52, 5m, cena do 
negocjacji, pełne media, wydanie natych-
miast  365.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 120m², os. Skorupy, dział-
ka 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 inwestycji 
składa się z dwunastu segmentów, teren 
ogrodzony 520.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

BIAŁYSTOK, 137, 90m², działka 416m², 
Zielona Dolina, osiedle domów wolno-
stojących, połowa bliźniaka w stanie suro-
wym zamkniętym. 349.000zł 602-102-041 

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 141, 58m², ul. Dolna, os. 
Zawady, działka 221m², Przestronne sze-
regówki przy ul. Dolnej, 5 pokoi, 2 łazien-
ki, garaż +miejsce postojowe, ogródek, 
ogrzewanie gazowe, podłogowe i grzej-
niki. Cicha i spokojna okolica. 478.000zł 
607-207-077 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, komfortowa 
szeregówka 159m, 300m działka, 4 poko-
je, pełne media, bardzo wysoki standard 
895.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 200m², os. Starosielce, działka 
453m², ładna działka, garaż wolnostoją-
cy, niezależne wejście na kondygnacje, 
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, 244m², ul. Pracownicza 12/1, 
os. Nowe Miasto, działka 1211m², Dom ze 
strychem i całkowitym podpiwniczeniem 
wzorowany na styl pałacowy. W sumie 
244 m² na działce 1211m² Położony w 
cichej okolicy na dzielnicy Nowe Miasto / 
Białystok 1.250.000zł 607-121-301 

BIAŁYSTOK, 258m², os. Wygoda, dział-
ka 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 wy-
najem 529.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 268m², os. Mickiewicza, 
działka 453.00m², doskonała loka-
lizacja 780.000zł 575-677-995 em5 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 280m², os. Jaroszówka, dział-
ka 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, działka 
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, działka 
748.00m², dwie dziełki gruntu o łącznej 
powierzchni 748 mkw. zabudowana bu-
dynkiem mieszkalnym w stanie surowym 
otwartym. Budynek jest czterokondy-
gnacyjny, niepodpiwniczony 199.000zł 
505-093-995 BIS 

CIASNE, 141, 19m², działka 2615m², dział-
ka z pozwoleniem na budowę atrakcyjne-
go domu jednorodzinnego zero emisyjne-
go, dom w stanie surowym zamkniętym 
445.000zł 857-424-016 Apogeum 

DROHICZYN, 188m², ul. al. Jaćwieży, dział-
ka 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 

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

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

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

GRABÓWKA, 174m², os. Grabówka, dział-
ka 533m², komfortowy dom, 5 pokoi, 
533m działka, stan deweloperski, bez 
podatku PCC, wszystkie media, piękna 
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 

HA JNÓWKA, 240m², działka 800m², 
1997r, duży dom w Hajnówce, 6 pokoi, 
2 poziomy, sauna, działka 800m, duży 
dwustanowiskowy garaż, wydanie natych-
miast  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 

JARYŁÓWKA, 161m², działka 11100m², su-
rowy zamknięty, 4pok, z 1999r. 350.000zł 
501-738-393 Grabowscy Nieruchomości 

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

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

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  

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

NAREWKA, 113m², ul. Kolejowa, działka 
2370m², 3 pokoje, dom po remoncie z 
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 gospodar-
cze, 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, dział-
ka 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 użytkowym, 
garaż na 2 auta, wszystkie media, wyda-
nie natychmiast  590.000zł 570-299-000 
Krzysztof  
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POROSŁY, 173, 40m², ul. róg ulicy 
Wierzbowej i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, 
działka 110m², gm.Choroszcz. Garaż w 
podpiwniczeniu, 2łazienki, gabinet, kuch-
nia, salon z jadalnią, 4 pok., ogródek, pod-
dasze. Urokliwa okolica. Bezpośrednie 
sąsiedztwo łąk. X.2020 495.000zł 662-
447-576 Inwestycje 

POROSŁY, 182m², ul. róg ulicy Wierzbowej 
i Krętej, os. Osiedle Na Stoku, działka 
175m², gm.Choroszcz. Garaż w podpiw-
niczeniu, 2łazienki, gabinet, kuchnia, sa-
lon z jadalnią, 4 pok., ogródek, poddasze. 
Urokliwa okolica. Bezpośrednie sąsiedz-
two łąk. X.2020r.  545.000zł 662-447-576 
Inwestycje 

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 według 
nowoczesnych technologii, nagrodzony w 
konkursie podlaski innowator. 2.800zł/
mkw. 606-758-757 

R A JGRÓD, 108m², działka 4900m², 
Siedlisko we wsi Kosiły, gmina Rajgród. 
Uzbrojona działka rolno-budowlana 4900 
m² zabudowana parterowym domem 
wolnostojącym z czerwonej cegły 108 m². 
Możliwa zamiana. 199.000zł 505-797-878 

ROGOWO, 108m², os. Kolonia, działka 
3894m², parterowy, stan deweloperski, 
technologia budowania kanadyjska, me-

dia:prąd, własna woda, oczyszczalnia eko-
logiczna, położone instalacje  409.000zł 
570-299-000 Krzysztof  

SIEMIATYCZE, 216m², działka 2600m², 
gm. Dziadkowice, murowany, piętrowy, 
do aranżacyjnego remontu, salon z komin-
kiem, wszystkie media, telefon, +budynek 
gospodarczy murowany 70m². 530.000zł 
517-667-608 

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

SOKÓŁKA, 70m², działka 352m², Dom w 
Nowym Dworze, 5-pokoi, do remontu 
blisko kościół, sklep Urząd Gminy 25.000zł 
511-928-792 

STUDZIANKI, 250m², działka 1269m², 
Nowy dom w ładnym miejscu ! odległość 
14 km od Białegostoku. Jest to spokojna 
lokalizacja pomiędzy doliną rzeki Supraśl 
i Puszczą Knyszyńską. Dojazd drogą gmin-
ną. 699.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

TOPILEC, 285, 10m², działka 3700m², uro-
kliwie położony dom jednorodzinny wol-
nostojący, 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 

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

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

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

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

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

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

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

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 jed-
norodzinnej, 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 

GĄS ÓWK A Stara, dzia łka 550m², . 
30.000zł 505-456-176 Ada 

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

KORYCIN, działka 12885m², 2 dział-
ki w bezpośrednim dostępem do rze-
ki 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 nie-
dużej 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 są-
siedztwie nowa zabudowa jednorodzinna, 
uzbrojenie: prąd 95.000zł 600-325-453 
Apogeum 

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

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

O G R O D N I C Z K I , dzia łka 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 

SZYMAKI, działka 7500m², siedlisko z mu-
rowanym 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
AUGUSTÓW, os. Stręgowizna, działka 
6400m², 300 m od rzeki, 800 m od jezio-
ra, idealne pod agroturystykę 140.000zł 
721-111-494 

BACIUTY, działka 1, 075.00m², 3 atrakcyj-
ne działki z wydanymi warunkami zabu-
dowy na budownictwo jednorodzinne, w 
kształcie prostokątów o orientacyjnych 
wymiarach 28x38m, przy działkach do-
stępny 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 

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

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

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

BIAŁYSTOK, działka 1, 534.00m²,  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 gospo-
darczym 40m², nadającym się na maga-
zyn, garaż. 700zł 884-691-250 

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

BIAŁYSTOK, ul. Nad Potokiem, os. Dojlidy 
Górne, działka 1668m², rejon nowej zabu-
dowy 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 

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Szlachecka, działka 
50000m², pod budownictwo jednorodzin-
ne, plan zagospodarowania przestrzen-
nego, pełne uzbrojenie w ulicy +- 50m. 
180zł/mkw. 517-652-557 

BIAŁYSTOK, ul. orzechowa, os. Polska, 
działka 99999m², dużą działkę pod bu-
downictwo wielorodzinne płacę gotówką 
! 999.999zł 604-447-716 

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, 
D z i a łk a  b u d o w l a n a  n a  t e r e n i e 
Biebrzańskiego Parku Narodowego ! Z 
panoramą na unikalne rozlewiska Biebrzy. 
Działka objęta MPZP przy drodze gminnej, 
prąd, wodociąg. 150.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

CHOROSZCZ, działka 1037m², działka bu-
dowlana pod dom jednorodzinny, w są-
siedztwie nowej zabudowy, wymiary 27, 
5 x 37 m, uzbrojenie: prąd, woda, kana-
lizacja 150.400zł 600-325-453 Apogeum 

CIASNE, działka 2615m², pięknie położona 
działka, w otoczeniu lasu, wśród działek 
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. Fasty, działka 
1159m², działka budowlana pod zabu-
dowę jednorodzinną i nieuciążliwe usługi, 
wymiary: 36m x 32m, uzbrojenie terenu: 
prąd, gaz, woda, kanalizacja 231.800zł 
600-325-453 Apogeum 

D Z I A D K O W I C E , dzia łka 16 0 0 m², 
Hornowszczyzna, otoczona z trzech stron 
lasem. Prąd, woda przy działce. 30.000zł 
511-928-792 

DĄB R O W A  B i a ło s t o c k a ,  dz i a łk a 
831m², Plac pod zabudowę 50zł/mkw. 
857-128-132 

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

GIŻYCKO, działka 5.00m², w całości, czę-
ściowo uzbrojona, energia, woda, pra-
wo zabudowy, atrakcyjne położona, z 
możliwością podziału na mniejsze działki. 
120.000zł/ha 790-296-668 

GRAJEWO, działka 400m², . 45.000zł 
660-636-023 

GRODZISK, działka 2498m², Bezpośrednio 
przy rzece Narewka ! Działka położona na 
obrzeżach Puszczy Białowieskiej. 80.000zł 
501-738-393 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, kanalizacja 
124.700zł 600-325-453 Apogeum 

JUCHNOWIEC Dolny, działka 1505m², bu-
dowlana, 34 x 43m, 100m do drogi asfal-
towej 83.000zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

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

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

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

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

LEWKI, działka 1500m², Pracuj w mieście 
-mieszkaj na wsi.Ładna, spokojna okoli-
ca.Działka częściowo ogrodzona, woda i 
prąd, dojazd asfalt, akualne warunki zab. 
Na działce murowany domek letniskowy 
84.500zł 883-513-108 

LEWKI, działka 9000m², Działka o pow. 
0, 9 ha w bliskiej odległości od Bielska 
Podl. wodociąg i prąd, asfalt, Działka do 
celów budowlanych jak i rekreacyjnych. 
Warunki zabudowy. Możliwy podział. 
87.000zł 883-513-108 

MACHNAC Z, os. podlaskie, dzia łka 
2077m², działka kształtem zbliżona do 
kwadratu, dobrze usytuowana wzglę-
dem kierunków świata, jednym bokiem 
przylegająca do lasu, uzbrojenie: prąd,  
114.000zł 600-325-453 Apogeum 

MICHAŁOWO, ul. Żwirki i Wigury, działka 
888.00m², objęta planem zagospoda-
rowania 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 

MOŃKI, działka 1000m², Przy drodze kra-
jowej 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  

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

NIEWODNIC A 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 

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

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

O L EC KO, dzia łka 5800m², Golubie 
Wężewskie, prąd, woda przy działce, 
dłuższym bokiem wzdłuż drogi. 30.000zł 
511-928-792 

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

PAŃKI, działka 1000m², Działka Budowlana 
15- min od Białegostoku, obszar objęty 
MPZP pod budownictwo jednorodzinne, 
prąd przy działce, woda w ulicy, kanaliza-
cja w perspektywie wybudowania przez 
gminę, Gorąco Polecam ! 90.000zł 516-
129-184 EM4 

RAFAŁÓWKA, os. podlaskie, działka 
2057m², płaska działka we wsi, wśród 
zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej, 
wymiary: 25 x 82 m, uzbrojenie: prąd, 
woda 89.000zł 504-046-274 Apogeum 

RYBAKI, działka 13100m², na produk-
cje, handel, usługi, z budynkami gospo-
darczymi, 6km od Moniek, MPZP, prąd, 
woda, szambo 920.000zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 

SKRYBICZE, działka 2, 051.00m², atrakcyj-
na, warunki zabudowy, media 169.000zł 
660-474-444 BEWE 
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S O B O L E WO, dzia łka 1590m², oraz 
15922m²-działki budowlane, prąd, woda, 
kanalizacja w ulicy, 180zł/m²  286.200zł 
857-446-687 Area 

SOBOLEWO, działka 3014m², działka pod 
zabudowę jednorodzinną mieszkanio-
wą, pełne media, droga asfalt, MPK, wa-
runki 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 

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 

SOCHONIE, działka 1700m², od strony 
Woroszył. 65zł/mkw. 573-453-527 

SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofi polu  36.000zł 
884-774-233 

SOFIPOL, działka 1100m², sprzedam dzial-
ke budowlana w sofi polu 1100m nowe 
ogrodzenie 57.000zł 534-433-150 

SOFIPOL, działka 3000m², sprzedam w 
sofipolu 3 dzialki-3000m budowlane z 
wydanymi warunkami zabudowy domku 
z garazem-jedna z dzialek jest ogrodzona  
117.000zł 731-576-519 

SOLNICZKI, działka 3, 300.00m², rolno-
-budowlana, atrakcyjna, kształtna, as-
falt, media 265.000zł 660-474-444 BEWE 

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

SOWLANY, działka 4400m²,  na siedli-
sko, warunki zabudowy.  300.000zł 
502-297-415 

WASILKÓW, os. Wasilków, działka 861m², 
działka z pozwoleniem na budowę domu 
wolnostojącego z dwoma lokalami miesz-
kalnymi, cena do negocjacji !!! 145.000zł 
600-325-453 Apogeum 

WASILKÓW, ul. Wojtachowska, działka 
1600m², . 110zł/mkw. 573-453-527 

W YS O K I E Mazowieckie, dzia łka 1, 
000.00m², wynajmę działkę naprzeciw 
stacji cpn, przy drodze krajowej, na każdą 
działalność. 1.500zł 605-561-435 

WYSOKIE Mazowieckie, działka 6000m², 
Działka budowlana na sprzedaż w oko-
licach Wysokiego Mazowieckiego.Przy 
głównej trasie do Zambrowa.Cena 220 
000zł. Tel. 884 310 919 lub 796 508 768. 
220.000zł 796-508-768 

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

Z ABŁUDÓW, dzia łka 2100m², wieś 
Dawidowicze. 2, 30mx10m 15.000zł 
735-245-219 

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

ZAMBRÓW, działka 1600m², Wdziękoń 
Pierwszy, działka uzbrojona. 42.000zł 
784-075-106 

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

ZWIERKI, działka 1054m², budowlane, 
równe powierzchnie, dostępnych około 
30 działek, nowa zabudowa jednorodzin-
na w sąsiedztwie 72.730zł 501-738-393 
Grabowscy Nieruchomości 
ŁOMŻA, działka 4000m², gm. Łomża, dział-
ka prawie kwadratowa z budynkami go-
spodarczymi i domem mieszkalnym, ogro-
dzona, rośnie 150 sztuk Thuj 5 letnich. 
1.200.000zł 504-464-359 
ŁO MŻA , dzia łka 6000m², Siemień 
Nadrzeczny, działka prawie kwadratowa 
od strony rzeki Narwi, piękne widoki, czy-
ste, zdrowe powietrze, przy drodze żwi-
rówce gminnej. 62zł/mkw. 504-464-359 

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 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 

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

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

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 

GONIĄDZ, działka 16400m², Wydzierżawię 
działkę na Wroceniu, +podatek rolny rocz-
ny 132zł. 1.321, 84zł 512-513-784 

GRAJEWO, działka 0.50m², zjazd z głównej 
drogi asfaltowej, Ełk Augustów. 5.000zł 
660-006-425 

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

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

JANOWICZE, działka 19974m², w tym sie-
dlisko 3001, zabudowane, dom drew-
niany, 2 obory murowane, letnia kuch-
nia murowana, stodo ła drewniana, 
spichlerz drewniany, cena do uzgodnie-
nia. 399.000zł 607-226-128 

JAŚWIŁY, działka 77800m², Wydzierżawię 
ziemię, ale najpierw trzeba tę działkę wy-
karczować, +podatek rolny roczny ok. 
300zł. 6.270, 68zł 512-513-784 

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

 KRUSZEWO BRODOWO, działka 
6000m², Działka z warunkami 

zabudowy przy drodze asfaltowej, 
media: prąd, woda, kanalizacja, gaz. 
Możliwość zamiany na mieszkanie/

dom/siedlisko w pobliżu Białegostoku. 
40zł/mkw. 731-510-530 

 KRUSZEWO BRODOWO, działka 
33000m², Działka z warunkami 

zabudowy na 7 domów przy drodze 
asfaltowej, media: prąd, woda, 

kanalizacja, gaz. Możliwość zamiany na 
mieszkanie/dom/siedlisko w pobliżu 

Białegostoku. 22zł/mkw. 731-510-530 
MOŃKI, ul. orzechowa, os. Polska, działka 
99999m², w obszrze Biebrząńskiego Parku 
1zł 604-447-716 

O G R O D N I C Z K I , dzia łka 5000m², . 
100.000zł 502-297-415 

OLMONTY, ul. Pracownicza 12/1, działka 
75000m², Działka rolna ok 7, 5ha wymiary: 
400/200 1, 6 ha przeliczeniowych z dopła-
tami unijnymi. Ze względu na położenie 
w bliskiej odległości od miasta idealne na 
lokatę kapitału.  1.250.000zł 607-121-301 

SIEMIATYCZE, działka 2300m², ziemia 
orna 5km od Mielnika, może być pod za-
budowę. 20.000zł 604-183-418 

S I E M I AT Y C Z E , dzia łka 150 0 0 m², 
15000 m², 5km od Mielnika. 23.000zł 
604-183-418 

SIEMIATYCZE, działka 32947m², Oferuję 
3, 3 ha zalesionej działki rolnej z możli-
wością zabudowy zagrodowej w obrębie 
wsi Romanówka, 4 km od Siemiatycz, 
około 1 km od DK19 (Białystok - Lublin). 
Możliwość wycinki drzew bez zezwolenia. 
93.000zł 508-421-220 

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 polożone 
w okolicach Sraża. Jedna z nich ma pow. 
3566 mkw. druga zas o pow. 14218 mkw. 
10.000zł 505--09-3-9-85 BIS 

SURAŻ, działka 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 

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-
l iwość przekszta łcenia. 7z ł/mkw. 
511-273-647 

REKREACYJNE

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

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

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

GIŻYCKO, działka 440m², działka rekre-
acyjna z domkiem całorocznym 98m², 
miejscowość Wilkasy Zalesie. 229.000zł 
604-447-716 

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, rekre-
acyjno- budowlana, media, dostęp do 
plaży i jeziora Pisajno. 120zł 507-960-008 

WASILKÓW, os. Wasilków, działka 525m², 
ROD, Na działce domek murowany, 
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 

DĄBROWA Białostocka, ul. Kunawina, os. 
Podlaskie, działka 10500m², Sprzedam 
dzia łkę inwestycyjną 10500m². w 
Dąbrowie Białostockiej przy ul. Kunawina. 
Dojazd asfaltowy, media.  40zł/mkw. 
510-049-608 

KUCHARÓWKA, działka 30, 000.00m², 
idealna pod działalność, warunki zabudo-
wy 770.000zł 660-474-444 BEWE 
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Mieszkanie niedaleko centrum a jednocześnie 
z pięknym parkiem na wyciągnięcie ręki. 
Niedaleko centra handlowe, restauracje, basen 

dworzec, szkoły, przedszkola, żłobki i przychodnie. Możesz 
mieć to wszystko. Miniosiedle „Przy Parku” to budynek 
wielorodzinny, w którym zostanie zlokalizowanych 220 
mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Przedsiębiorstwo 
Budowlane Szeliga, które na swoim koncie ma wiele innych 
pres  żowych inwestycji, zaprasza na ulicę Jana Pawła II.

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

W ofercie dewelopera są mieszkania od ok 35 – 73 mkw. 
Zróżnicowanie metrażu sprawia, że swoje miejsce na ziemi może 
znaleźć tu zarówno rodzina z dziećmi jak i single.

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

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

Co jeszcze wyróżnią inwestycję przy ulicy Jana Pawła 
w Białymstoku? To idealne połączenie ze ścisłym centrum mia-
sta. Dostać się tam można w zaledwie kilka minut autobusem 
czy samochodem. W bezpośredniej okolicy jest wspomniany 
wcześniej Park Antoniuk, sklepy, galerie, szkoły, przedszkola 

i żłobki. Doskonale rozwinięta infrastruktura na pewno przekona 
niejednego niezdecydowanego klienta.

Inwestycja „Przy Parku” to szansa na zamieszkanie w pięk-
nej enklawie zieleni zaledwie kilka minut jazdy do centrum 
Białegostoku, a bezpośrednie sąsiedztwo Parku Antoniuk i rzeki 
Białej staną się doskonałą okazją do całorocznej rekreacji i let-
niego wypoczynku.

Ceny miejsc parkingowych:
Miejsce parkingowe w podziemiach – od 25 tys zł (w zależ-

ności od wielkości)
TERMINY REALIZACJI ETAPÓW:

etap I – 31 marzec 2021
etapy II i III – 30 czerwiec 2021

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

EKSPERT FINANSOWY DORADZI BEZPŁATNIE

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

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

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu oraz kompleksowej 
obsługi transakcji deweloper podjął współpracę z OPEN FINACE 
EXPERT. – niezależnym ekspertem fi nansowym w zakresie kre-
dytów i pożyczek hipotecznych. To jedna z największych i najwyżej 
ocenianych fi rm ekspertów fi nansowych w Polsce. Siłą fi rmy jest, 

m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skuteczność, profe-
sjonalizm doradców, bezstronność oraz bogata oferta produktów 
hipotecznych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.

NP

O FIRMIE:

Przedsiębiorstwo Budowlane „Szeliga” Sp. z o.o. rozpoczęło 
swoją działalność w 1995 roku. Zrealizowane obiekty można 
spotkać w Białymstoku, Łomży, Zambrowie, Suwałkach oraz 
Bielsku Podlaskim. Przez cały czas działalności przedsię-
biorstwo śledzi nowości na rynku budowlanym i stara się 
w każdej realizacji stosować najlepsze materiały i spraw-
dzone systemy, dlatego może zagwarantować, że budowane 
obiekty są wykonywane solidnie i spełnią oczekiwania naj-
bardziej wymagających klientów.

KONTAKT:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

„SZELIGA” SP. Z O.O.

UL. TRANSPORTOWA 3/63 

(WJAZD OD ULICY TADEUSZA JASIŃSKIEGO)

15-399 BIAŁYSTOK

TEL.: 85 741 22 91

TEL.: 664 055 772

MAIL: BIURO@PBSZELIGA.PL

MAIL: SPRZEDAZ@PBSZELIGA.PL

P  B  S  P  B  S  

Widok na park? To możliwe. Widok na park? To możliwe. 
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INNE INWESTYCJE

LOKALE USŁUGOWE

Kupno mieszkania – szczególnie z rynku pierwotne-
go i jego wynajem jest bezpieczną lokatą kapitału, wielu 
oczekuje od takiej inwestycji jeszcze wyższej stopy zwrotu. 
Jest to możliwe w przypadku lokali usługowych, gdzie sto-
pa zwrotu z inwestycji jest o 2 proc. wyższa niż dla lokalu 
mieszkaniowego.

Inwestycja przy ul. Piasta 5 na os. Bojary jest już gotowa. 
W ofercie zostały 2 ostatnie lokale usługowe o pow. 111 oraz 
120 mkw. Ceny zaczynają się od od 4999 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 
niektóre zalety inwestycji przy ulicy Piasta w Białystoku. 
W lokalach usługowych, które są w ofercie PB Szeliga z powo-
dzeniem można urządzić przychodnię, przedszkole, gabinet 
lekarski lub też przeznaczyć na inną działalność gospodarczą.

OSTATNIE MIESZKANIA W ZAMBROWIE

Latem tego roku PB Szeliga rozpoczęło nową inwesty-
cją mieszkaniową „Apartamenty Słoneczne” w Zambrowie 
przy ul. Jana Pawła II. To właśnie tam powstanie budynek 
mieszkalny z windami składający się ze 132 mieszkań i apar-
tamentów o powierzchni od 32 do 105m2. Uwaga!!! W ofercie 
zostały ostatnie mieszkania.

    

Zamieszkaj przy ulicy Jana Pawła IIZamieszkaj przy ulicy Jana Pawła II
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S  N  –       S  N  –       

„Pres  żowe Dziesięciny”„Pres  żowe Dziesięciny”
Sokołowscy Nieruchomości to dynamicznie rozwijającą się fi rmą 

z branży nieruchomości. Zajmuje się zarówno pośrednictwem, jak 
i deweloperstwem, a swą działalność prowadzi już od roku 2008.

Najnowsza i unikalna inwestycja powstaje powstaje przy ulicy Hallera na osiedlu Dziesięciny 
w Białymstoku.

– Osiedle Dziesięciny od zawsze było kojarzone z blokowiskiem z wielkiej płyty. Jednak od kilku 
lat przechodzi ono radykalną metamorfozę. Dzięki sukcesywnym staraniom spółdzielni mieszka-
niowych stare bloki zyskują nowe oblicza, obok nich powstaje nowoczesna architektura. Bardzo 
nas cieszy fakt, że również nasza fi rma zaistnieje na tym osiedlu. Nasza inwestycja „Prestiżowe 
Dziesięciny” będzie idealnym miejsce do zamieszkania zarówno dla rodzin z dziećmi jak i osób 
starszych – mówi Aneta Sokołowska właścicielka fi rmy Sokołowscy.

Inwestycja „Prestiżowe Dziesięciny” jest przedsięwzięciem deweloperskim obejmującym budo-
wę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami handlowo-usługowymi i co ważne 
z parkingiem podziemnym.

– Niestety na osiedlu nie ma zbyt wielu miejsc do parkowania i dlatego też nasi architekci 
i projektanci zadbali o to, by przyszli mieszkańcy nie mieli z tym problemów. Wykorzystaliśmy 
jedyne słuszne rozwiązanie jakim jest podziemny parking – dodaje Aneta Sokołowska.

Atutami nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura osiedla, bliskie sąsiedztwo 
sklepów, szkół. przedszkoli, szybki dojazd do centrum, przystanki komunikacji miejskiej. Mimo 
ogromnej ilości zarówno starszych jak i nowszych bloków jest to osiedle, które ma wiele zieleni, 
terenów rekreacyjnych i placów zabaw dla najmłodszych.

Działki mają kształt wieloboku i znajdują się między ulicami Hallera i Leszczynową. Budynek 
o zmiennej wysokości, będzie posiadał od 3 do 6 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnację 
podziemną, na której zlokalizowanych zostanie 47 miejsc postojowych i 1 miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej. Główne wejścia do budynku zaprojektowano z poziomu terenu od strony 
północno-zachodniej.

Pionową komunikację w budynku stanowi jedna klatka schodowa oraz winda, łącząca kondy-
gnacje nadziemne obiektu z poziomem garażu. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano 
mieszkania 1,2,3,4 – pokojowe. Dodatkowo w kondygnacji podziemnej zlokalizowano komórki 
lokatorskie, węzeł cieplny, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie wodomierza, pomieszczenie 
pomocnicze.

Na swoich właścicieli czekają też lokale usługowo- handlowe zlokalizowane na parterze. 
To idealne miejsca na małe sklepy, salony piękności czy gabinety lekarskie. Lokale są zróżnicowane 

pod względem powierzchni: od 35 m2 do 68, 73 m2. Ich ceny zaczynają się od 6000 zł/m2 netto 
+23%VAT do 7500 zł/m2 netto +23%VAT. Co ważne każdy z lokali posiada 3 pomieszczenia: część 
usługową, zaplecze oraz WC. Istnieje możliwość łączenia lokali na etapie budowy.

Budynek powstanie w technologii tradycyjnej murowanej posadowiony na ławach fundamen-
towych. Konstrukcja stropów żelbetowa. Dach płaski o kącie nachylenia 15o, w części frontowej 
kryty blachą płaską na rąbek, pozostałej papą. Budynek tworzy bryłę w kształcie litery „L”. Elewację 
wzbogacają balkony osłonięte szklanymi lub pełnymi balustradami. Ściany kondygnacji przyzie-
mia oraz w niższej części budynku (3 kondygnacyjnej) w większości wyłożone betonową płytką 
elewacyjną. Pozostałe ściany tynkowane lub w okładzinie drewnianej.

ZAPRASZAMY DO BIURA SPRZEDAŻY

UL. LEGIONOWA 30 LOK 103 BIAŁYSTOK

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 85 742 88 48, 85 742 88 58

NP
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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 świetna 
na inwestycję  43.000zł 857-422-115 EM4 

SOCHONIE, ul. Transportowa, dział-
ka 5000m², Wynajmę plac  2.000zł 
573-453-527 

STARE Trzciano, działka 28100m², w planie 
zagospodarowania przestrzennego część 
działki przeznaczona jest pod zabudowę 
turystyczno - wypoczynkową i pensjona-
tową, a część pod zabudowę jednorodzin-
ną,  350.000zł 600-325-453 Apogeum 

ZŁOTORIA, działka 6022m², położona przy 
trasie S8 w pobliżu węzła Tykocin, w rejo-
nie miejscowości Złotoria. Kształt zbliżony 
do prostokąta 93 m x 65m. Teren płaski, 
suchy. tel. 501-73-83-93  1.080.000zł 501-
738-393 Grabowscy Nieruchomości 
ŁYSKI, działka 9, 733.00m², działka inwe-
stycyjna objęta MPZP pod mieszkaniów-
kę i działalność 2.910.167zł 660-474-444 
BEWE 

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

BIAŁYSTOK, działka 25000m², działka le-
śna znajduje się 700 m od szosy Białystok-
Lublin. Dojazd drogą gminną w pobliżu 
prąd. 135.000zł 883-688-022 

CHOJEWO, działka 12, 000.00m², las po-
nad 60 lat na sprzedaż, drzewo tartaczne, 
asfalt przy działce 29.000zł 796-785-785 
em5 nieruchomości 

CZYŻEW, działka 5000m², Las w Kamieniu 
Starym. 25.000zł 666-528-681 

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 

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

HA JNÓWK A, działka 17000m², łąka 
z lasem 1.23ha i 0.47ha, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 32.000zł 663-691-430 

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

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

SZEPIE TOWO, działka 5000m², las, 
Dąbrowa Łazy. 27.000zł 666-528-681 

WA S I L KÓW, dzia łka 8400m², Gm. 
Wasilków, leśno -rolna, przy drodze as-
faltowej. 15zł/mkw. 500-186-237 

SIEDLISKOWE
BIAŁYSTOK, os. wieś Kaniuki, działka 
3500m², Sprzedam uzbrojone siedlisko 
we wsi Kaniuki nad rzeką Narwią, bez 
budynków, wykarczowane. Idealne na 

działkę wakacyjną. Dojazd bezpośrednio 
asfaltem. Cena do negocjacji. 65.000zł 
502-098-089 

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

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

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

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

ZABŁUDÓW, działka 2000m², działka 
ogrodowa, w przyszłym roku budowla-
na. 1zł 660-147-756 

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

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

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

BIAŁYSTOK, Warsztat z częścią biuro-
wą, działka 912m², Juchnowiec Górny. 
440.000zł 693-406-140 

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

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 
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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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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 

WYSOKIE Mazowieckie, ścisłe centrum 
pawilon handlowy, piętrowy, 330m² 
700.000zł 512-242-993 

Garaże i miejsca postojowe

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

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

BIAŁYSTOK, 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 

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, Miejsce 
postojowe w podziemnym parkingu, ul. 
Waszyngtona 38 160zł 666-528-681 

BIAŁYSTOK, ul. orzechowa, 7, blaszaki, 
5x3, niekorodująca konstrukcja 1.400zł 
604-447-716 

Posiadam do wynajęcia
BIAŁYS TOK, 72m², ul. Gajowa, os. 
Dziesięciny, Gajowa, 4 pokoje + kuchnia, 
z czynszem  1.950zł/mies. 601-538-044 

BIAŁYSTOK, ul. Józefa Piłsudskiego, os. 
Centrum, . 1.200zł 690-124-907 Ada 

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

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

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

B I A ŁY S T O K ,  4 5 m ²,  2  p o ko j o w e 
600zł/+opłaty 600-900-969 

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

BIAŁYS TOK, ul. Kalinowskiego, os. 
Centrum, 3 -pokojowe mieszkanie po 
gruntownym remoncie, salon z aneksem 
kuchennym + 2 sypialnie, umeblowane, 
1800 zł + opłaty 1.500zł 857-424-016 
Apogeum 

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

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  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 wpro-
wadzenia, wysoki standard, czynsz 3000zł 
(wszystkie opłaty) 3.000zł 516-010-978 
Area 

W Y S O K I E Mazowieckie, Wynajmę 
dom w Wysokim Mazowieckim. 600zł 
573-954-712 

BIAŁYSTOK, 35m², os. Przydworcowe, 
Wynajmę kawalerkę umeblowaną 
750zł/+opłaty 692-482-171 

BIAŁYSTOK, ul. Zwycięstwa, Wynajmę 
mieszkanie 1 pokojowe, częściowo ume-
blowane. 1.000zł/+opłaty 504-708-417 

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

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, Wynajmę 
umeblowany pokój emerytom lub eme-
rycie w zamian za niewielką pomoc w 
domu. 1zł 502-782-576 
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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, miejsca postojowe 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

Domy jednorodzinne w zabudowie bliźnia-
czej - Osiedle Wśród Łąk, ul. Lipowa, No-
wodworce, kameralne położenie na skra-

ju miejscowości, segmenty z garażem o łącznej 
powierzchni 132 m2, działki o powierzchni ok. 

520 m2, pełna infrastruktura techniczna

gotowe do od-
bioru - dostęp-

ne ostatnie 2 
segmenty!

PROMOCJA CE-
NOWA: 446 000 

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
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Yuniversal Podlaski wychodzi naprzeciw potrzebom 
Klientów i promuje swoją najnowszą inwestycję za 
pomocą nowoczesnych kanałów komunikacji. Z ofertą 

mieszkań można już zapoznać się nie wychodząc z domu!

– Odnotowujemy zwiększoną liczbę zapytań składanych za 
pomocą czatu znajdującego się na naszej stronie internetowej, do-
stępnej pod adresem yp.com.pl. Korzystamy z aplikacji LiveChat 
– najpopularniejszego obecnie na świecie systemu do obsługi 
klientów w tej formie. Odbieramy też znacznie więcej telefonów 
z zapytaniami o konkretne lokale. Zwiększone zainteresowanie 
naszą ofertą widać również w mediach społecznościowych. Ludzie 
śledzą nasz fi rmowy profi l na Facebooku, zadają również pytania 
za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger. Tej wio-
sny na naszym profi lu na Instagramie pokażemy jak wspaniale 
prezentują się zrealizowane przez nas inwestycje – zapowiada 
Antoni Piekut, prezes fi rmy Yuniversal Podlaski.

A to nie jedyne nowości, jakie fi rma zamierza wdrożyć wiosną 
tego roku. – Obecnie realizujemy duży projekt mający na celu 
ułatwienie Klientom zapoznania się z wizualizacjami oferowanych 
przez nas mieszkań i domów. Czegoś takiego w ofercie podlaskich 
deweloperów jeszcze nie było, a my chcemy wykorzystać najno-
wocześniejsze oferowane na rynku technologie. Chciałbym też 
podkreślić, że zespół pracowników Yuniversalu doskonale radzi 
sobie w tych nowych dla nas wszystkich i- przyznajmy to – nieco 
zaskakujących warunkach. Lata doświadczenia zrobiły swoje 
i cieszę się, że pracują dla nas sami profesjonaliści. Dodam jesz-
cze, że w ubiegłym roku założona przeze mnie fi rma obchodziła 
piętnastolecie istnienia – a jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze 
doświadczenie, to – niczego nie przekłamując – stoi za nami 
trzydzieści lat tradycji i doświadczenia – mówi Antoni Piekut.

BEZPIECZEŃSTWO WŚRÓD OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Wśród realizowanych obecnie przez spółkę inwestycji wy-
różnia się Osiedle Depowa, które powstaje w bezpośrednim 
sąsiedztwie ścisłego centrum stolicy regionu. Znajdziemy tu 
szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań w dobrej cenie, w śred-
niej wysokości budynkach znajdujących się tuż obok ogródków 
działkowych.

Rejon, w którym powstaje Osiedle Depowa, znajduje się 
pomiędzy ulicami Bema, Składową i Kopernika. Arterie te dają 
mieszkańcom łatwy dostęp do rozbudowanej sieci komunikacji 
miejskiej, dzięki czemu możliwy jest szybki dojazd autobusem 

praktycznie do wszystkich zakątków Białegostoku. Jednocześnie 
budynki znajdują się w zacisznym sąsiedztwie ogródków działko-
wych, a ich układ tworzy kameralną przestrzeń z placami zabaw 
dla dzieci i możliwością odpoczynku mieszkańców na świeżym 
powietrzu.

Projekt osiedla oraz jego wizualizacje można już obejrzeć na 
stronie inwestora, Znajdziemy tam również szczegółowe plany 
każdego z oferowanych mieszkań (na chwilę obecną deweloper 
publikuje ofertę dotyczącą dwóch pierwszych bloków powstających 
w ramach inwestycji). A już wkrótce na stronie zostanie udostępnio-
ny najnowocześniejsze narzędzie umożliwiające zainteresowanym 
obejrzenie konkretnego mieszkania w wirtualnej przestrzeni.

Zainteresowani zakupem znajdą na Osiedlu Depowa zarów-
no lokale 32-metrowe, jak i znacznie większe, o powierzchni 
66 metrów kwadratowych. W ofercie dewelopera dostępne są 
mieszkania jedno-, dwu-, trzy-, a także czteropokojowe, o różnym 
układzie pomieszczeń. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – zarów-
no osoby mieszkające samotnie, jak również rodziny z dziećmi. 
Większość mieszkań to lokale dwustronne. Każde z nich posiada 
balkon lub taras. W cenie zakupu mieszkania kupujący otrzymuje 
również komórkę lokatorską. Dla zmotoryzowanych przewidziano 
miejsca postojowe na ogólnodostępnych parkingach. Samochody 
będzie można też zaparkować w podziemnych garażach.

Osobom zainteresowanym czerpaniem zysków z wynajmu 
nieruchomości polecamy zwrócenie uwagi na mieszkania trzy-
pokojowe o powierzchni 48 mkw. – przypomnijmy, że Białystok 
jest miastem akademickim, w dużym udziałem studentów zagra-
nicznych, a w niedalekim sąsiedztwie Osiedla Depowa znajdują 
się kampusy kilku wyższych uczelni.

Budowa Osiedla Depowa ruszyła jesienią 2019 roku. 
Tymczasem deweloper prowadzi już rozmowy z najemcami za-
interesowanymi prowadzeniem na osiedlu działalności usługowej 
i handlowej. Dzięki czemu osiedle już od momentu wprowadzenia 
się pierwszych mieszkańców nie będzie tylko ich sypialnią, ale 
też miejscem w pełni funkcjonalnym do życia.

KUP MIESZKANIE NIE WYCHODZĄC Z DOMU

O różnorodnych możliwościach kontaktu z deweloperem 
wspominaliśmy już wcześniej. Przypomnijmy jednak – osoby 
zainteresowane zakupem mieszkania bez wychodzenia z domu 
w Yuniversalu Podlaskim mają taką możliwość. Konieczność obec-
ności Klienta w biurze stacjonarnym fi rmy przy ulicy Pięknej 3 
w Białymstoku została ograniczona do minimum. Zainteresowani 

ofertą spółki mogą porozmawiać z doradcą na czacie. Można też 
po prostu zadzwonić – Dział Sprzedaży czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-17.00 czeka na Państwa pytania pod 
numerem 85 747 30 30. No i wreszcie gratka dla użytkowników 
Facebooka,– z fi rmą można również skontaktować się za pośred-
nictwem komunikatora Messenger.

Przypominamy również wszystkim osobom zastanawiającym 
się nad wyborem bezpiecznej fi nansowo i optymalnej dla nich 
oferty mieszkaniowej lub lokalu pod prowadzenie działalności 
usługowej czy handlowej przypominamy, że w fi rmie Yuniversal 
Podlaski funkcjonuje program o nazwie „Wybieraj – Wyceniaj”. 
Pozwala on na przedstawienie klientowi różnych opcji ceno-
wych zakupu lokalu i umożliwia wybór propozycji maksymalnie 
dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb i fi nansowych 
możliwości. Działający w przedsiębiorstwie Dział Kredytów 
Hipotecznych pomaga w uzyskaniu optymalnego kredytu oraz 
gwarantuje opiekę i zapewnia konsultacje w trakcie całego okresu 
kredytowania. Na etapie zakupu nieruchomości kupujący mogą 
również liczyć na fachowe doradztwo ze strony fi rmowego ar-
chitekta, który oferuje swoją pomoc w zmianie funkcjonalności 
poszczególnych pomieszczeń.

TH

O FIRMIE:

Yuniversal Podlaski jako dewelo-
per oferuje szeroki wybór inwestycji 
w Białymstoku i Warszawie. Wizytówką 
świadczonych przez firmę usług są 
przede wszystkim tysiące zadowolo-
nych klientów, ale też liczne nagrody 

potwierdzające, że istniejąca od ponad 30 lat fi rma utrzy-
muje wysoką jakość oferty na stawiającym coraz wyższe 
wymagania rynku nieruchomości w Polsce. Przykładowo 
w listopadzie 2019 r. Yuniversal Development otrzymał 
tytuły Deweloper Roku 2019 oraz Inwestycja Roku 2019 za 
Apartamenty przy Woronicza w Warszawie. Obecnie spółka 
planuje dwie nowe inwestycji w Warszawie, dwie w Łodzi 
oraz jedną w Białymstoku. Więcej informacji o fi rmie można 
znaleźć pod adresem yp.com.pl.

Y  P      Y  P      

Osiedle Depowa: cisza, spokój Osiedle Depowa: cisza, spokój 
i azyl dla całej rodzinyi azyl dla całej rodziny



BIAŁYSTOK, Wynajmę umeblowaną ka-
walerkę 26m², ul. Nowogródzka, os. 
Centrum, Białystok 1100zł +kaucja ca-
łość. 1.100zł 728-314-120 

BIAŁYSTOK, 28m², ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, atrakcyjna powierzchnia 
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, atrakcyj-
ne miejsce postojowe w garażu podziem-
nym, ul. Piasta 150zł 660-474-444 BEWE 

BIAŁYSTOK, 140m², os. Białostoczek, bli-
sko Jurowieckiej 2.700zł 509-422-638 

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 

WYSOKIE Mazowieckie, os. Centrum, han-
dlowy. 500zł 512-242-993 

BIAŁYSTOK, os. Mickiewicza, kawalerki 
na wynajem, wyposażone, parter 990zł 
796-785-785 em5 nieruchomości 

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter z witryną, 
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 + opła-
ty 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, wej-
ście od ulicy, lokal może być wykorzystany 
na cele biurowe, usługowe lub handlowe, 
np.biuro, salon kosmetyczny lub fryzjerski 
czy też gabinet medyczny, wynajem od 
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, łazien-
ka, 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 

BIAŁYSTOK, ul. Konopnickiej, posia-
dam do wynajęcia mieszkanie 1 poko-
jowe od 1.05.2020r., opłaty ok. 300zł, 
teren ogrodzony, miejsce parkingowe. 
1.000zł/+opłaty 507-624-393 

BIAŁYS TOK, 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, kancelarię, 
usługi, szkołę i inne 4.500zł/+opłaty 660-
474-444 BEWE 

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

BIAŁYSTOK, 54m², ul. Św. Mikołaja, os. 
Centrum, ul. Św. Mikołaja 1. Lokale biu-
rowe, V piętro. Przestronne, widne po-
mieszczenia, klimatyzacja, winda, moni-
toring budynku. Pozostałe powierzchnie: 
49m², 43, 50m², 37, 50m²  30zł/mkw. 
856-633-672 

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

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

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

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 3 kondy-
gnacyjny pod biura, hotel, hostel, wykoń-
czony, cena ne  o. 40zł/m² 600-900-969 

BIAŁYSTOK, ul. Stołeczna, wynajmę miesz-
kanie 2 pokojowe 32m², widna kuchnia, 
z balkonem, pralka, lodówka, kuchenka 
mikrofalowa, internet, z piwnicą, blisko 
przystanek, sklepy itp. 1.350zł/+liczniki 
728-947-376 

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

Wynajem krótkoterminowy

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

GIŻYCKO, Wynajmę domek letniskowy, 4 
osobowy, full wyposażenie, piękna oko-
lica, plaża prywatna, jezioro. 170zł/doba 
790-296-668 
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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 317.000zł

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.

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. Mieszkania na par-

terze z ogródkiem, na piętrze z balkonem i z dużym 
poddaszem, miejsce postojowe w cenie. W seg-

mencie A: 2 ost. mieszkania o pow. 70m2/3-pok. i  
72,20m2/4-pok. oraz 2 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 
Wierzbowej i Krętej, gm. Choroszcz. Mieszka-
nia na parterze z ogródkiem, na piętrze z bal-

konem i z dużym poddaszem, miejsce postojo-
we w cenie. W segmencie B: mieszkania o pow. 

od 55,80m2 do 68,50m2/3-pok. oraz domy w za-
budowie szeregowej o pow. 114,2m2, 118m2 

i 134,5m, z 2 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. Mieszkania 
na parterze z ogródkiem, na piętrze z balkonem 
i z dużym poddaszem, miejsce postojowe w ce-

nie. W segmencie C: mieszkania o pow. 42,20m2/
2-pok., 43,90m2/3-pok. oraz domy w zabudowie 

szeregowej o pow.: 86,1m2, z dwoma miejsca-
mi 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)
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Osiedle Zacisze – inwestycja Osiedle Zacisze – inwestycja 
jedyna w swoim rodzajujedyna w swoim rodzaju
Budmex to fi rma deweloperska, która w podbiałostockiej 

Choroszczy jest doskonale znana i ceniona za 
jakość i precyzję realizacji. Do tej pory oferta 

Budmexu składała się z domów jednorodzinnych. 
Teraz klienci będą mogli skorzystać z budownictwa 
wielorodzinnego. Pierwszy blok na osiedlu Zacisze zostanie 
oddany do użytku w drugiej połowie 2021 roku.

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

Osiedle Zacisze zlokalizowane jest praktycznie w cen-
trum Choroszczy, która doskonale jest skomunikowana 

z Białymstokiem. Kursuje to autobus białostockiej komunikacji 
miejskiej, a dojazd samochodem zajmuje kilkanaście minut. 
Niebawem do użytku zostanie oddany węzeł w Porosłach, wów-
czas dojazd do stolicy Podlasia będzie jeszcze krótszy.

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

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

Oferta Budmexu na Osiedlu Zacisze obejmuje docelowo 6 
bloków z około 200 mieszkaniami. Budowane będą w trzech 
odrębnych etapach. Metraże mieszkań w przedziale od 27m2 
(kawalerki) do 93m2 (apartamenty). Cena również jest atrakcyjna 
bo za metr kwadratowy deweloper liczy sobie 4499 zł.

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

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

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

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

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

Pierwszy czteropiętrowy blok na osiedlu Zacisze ma być go-
towy w końcu 2020 roku. Kolejny ma zostać oddany do użytku 
w II kwartale 2021 roku.

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

Osiedle Zacisze to idealne miejsce do zamieszkania lub też 
na inwestycję. Zapytaj o szczegółową ofertę:

BIURO@BUDMEX.NET

TEL. 791 767 022

WWW.BUDMEX.NET

O FIRMIE:

Firma „BUDMEX” specjalizuję się w budownictwie jedno 

i wielorodzinnym na terenie województwa Podlaskiego. 

Dzięki wykwalifi kowanej kadrze oraz zastosowaniu naj-

lepszej jakości materiałów, zapewnia solidność, a zarazem 

szybkość świadczonych usług. Stawia na doświadczonych 

specjalistów branży budowlanej, remontowo-budowlanej 

i instalatorsko-wykończeniowej. Współpracuje z najlepszymi 

architektami w regionie.



Poszukuję do wynajęcia
BIAŁYSTOK, Poszukuje małego mieszkania 
do wynajęcia na Nowym Mieście, około 
1000 zł 513-841-300 

BIAŁYSTOK, Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia do 40m² z umową, do 1100zł za 
całość, Białystok, najchętniej w centrum. 
505-593-389 

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

Kupię
BIAŁYSTOK, Kupie mieszkanie za ok 
100tyś, z dożywotnim prawem właści-
ciela do zamieszkania. 692-482-171 

BIAŁYSTOK, Kupie; działkę, dom, miesz-
kanie w atrakcyjnej cenie!  886-913-111 

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

SUWAŁKI, Kupię dom na wsi, na podlasiu, 
do 160.000zł. 693-594-302 

BIAŁYSTOK, Kupię dom, Białystok obrzeża, 
dom murowany, wolnostojący, partero-
wy, około 100m², bezpośrednio od wła-
ściciela, w rozsądnej cenie. 694-897-532 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę rolną, do ok. 
2000m², do 30km od Białegostoku, suchą, 
z dojazdem. 783-833-813 

WASILKÓW, Kupię mieszkanie 2-pokojo-
we w Wasilkowie, stare budownictwo, 
do remontu, do 140.000zł. 140.000zł 
534-433-150 

B I AŁYS TO K, Kupię mieszkanie bli-
sko politechniki. Najchętniej ulica: 
Zwierzyniecka, Wesoła, Mazowiecka, 
Wiejska, Waszyngtona. Stan do kapitalne-
go remontu mile widziany.  502-098-089 

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

HAJNÓWKA, Kupię ziemię rolną, gm. 
Czyże, Hajnówka, Milejczyce  666-528-681 

BIELSK Podlaski, Witam zajmujemy się 
-skupem lasu na pniu -skupem lasu ra-
zem z gruntem -skupem drzew gotowych 

ściętych sosna, świerk, brzoza, olcha i inne 
każda ilość płatność gotówką -wycinką 
drzew niebezpiecznych -reku 250zł/szt. 
735-160-749 

BIAŁYSTOK, kupie mieszkanie w Grójcu 
cena do uzgodnienia. 512-535-515 

BIAŁYSTOK, kupie ziemie rolną w okoli-
cach Białegostoku.  509-860-393 

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

Poszukuję współlokatora
BIAŁYSTOK, Sprzedam brzozę w cenie 400 
złotych za 4 mp. Brzoza surowa w kawał-
kach po 3 m i średnicy do 15 cm. Transport 
w cenie do 10 km  100zł 574-491-815 

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

BIURKO. 100zł 604-595-157 Białystok 
FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50zł/szt. 856-
534-720 Białystok 

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

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

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

KRZESŁA składane, konstrukcja metalowo- 
plas  kowa, bardzo wygodne, sprzedam w 
komplecie, ok. 30szt. 60zł/szt. 606-758-
757 Białystok 

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

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

REGAŁ dębowy, z komodą, mało używany.  
1.500, 01zł 726-542-528 Białystok 
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Budmex 
ul. 3 Maja 14

16 – 070 Choroszcz
www.budmex.net

tel. 791767022

W Choroszczy powstają pierwsze od 40 lat bloki, 
które buduje fi rma deweloperska Budmex. Osiedle 
Zacisze zlokalizowane jest praktycznie w centrum 
Choroszczy w przepięknym otoczeniu zieleni. W 

bezpośrednim sąsiedztwie są sklepy, urzędy, przy-
chodnie, szkoły, przedszkola, żłobki, siłownia i sta-
dion.  Na obrzeżach miasta powstała plaża miejska 

wraz z placem zabaw, siłownią i miejscami do grillo-
wania. Mieszkania od 27 do 93m2, lokale usługowe. 

2 pierwsze blo-
ki: II kw. 2021 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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