
MO NI KA KOSZ-KO SZEW SKA

C
o raz wię cej jest firm, któ re szu ka ją
atrak cyj nych miejsc, by sta wiać kil -
ka rzę dów bu dyn ków, two rząc w ten
spo sób mi ni o sie dla. Miesz ka nia
w sze re gów kach za czy na ją się już

na wet od 50 m kw. po wierz chni użyt ko wej, a koń -
czą na po nad 190 m kw. W ofer cie de we lo pe rów
moż na też zna leźć ta kie prze dzia ły ce no we, któ -
re kwa li fi ku ją seg ment do pro gra mu „Miesz ka -
nie dla mło dych”. 

Oto prze gląd naj no wszych in we sty cji w Bia -
łym sto ku i na je go ob rze żach.

Ada Kar
Fir ma wy bu do wa ła przy ul. Mo ścic kie go na Ba -
gnów ce już 21 do mów w za bu do wie sze re go wej,
wol no sto ją cej i bliź nia czej. 8 do mów sze re go -
wych to obec nie sprze da wa ny etap in we sty cji
od stro ny ul. Szy mań skie go, przy czym wol ne
zo sta ły czte ry seg men ty. Po wierz chnia cał ko wi -
ta to 157 m kw., przy czym po wierz chnia użyt ko -
wa zaj mu je 125 m kw., a po wierz chnia dział ki
204 m kw. Ce na ta kie go do mu to 434 tys. 500 zł. 

Ten sam de we lo per re a li zu je właś nie 8 do -
mów wol no sto ją cych i w za bu do wie bliź nia czej
przy ul. To rań skiej, tak że na Ba gnów ce. Do my
ma ją po wierz chnie od 140 do 226 m kw., dział ki
nato miast – od 300 do 600 m kw. Wię kszość jest
wy prze da na, dla przy kła du wol ne miesz ka nie
w bliź nia ku z ga ra żem o po wierz chni cał ko wi tej
139 m kw., a użyt ko wej – 108 m kw., przy dział ce
na 314 m kw., kosz tu je tu taj 460 tys. zł.

Ak cess
Fir ma sprze da je in we sty cję o na zwie „Dom
z ogro dem” zlo ka li zo wa ną w Po ro słach, w po -
bli żu la su. Skła da się ona z oś miu do mów,
przy czym w grę wcho dzi za bu do wa bliź nia -
cza. Po wierz chnia użyt ko wa każ de go z bu -
dyn ków wy no si 152,7 m kw., po wierz chnia
dział ki – po nad 500 m kw. Zo sta ły trzy nie ru -
cho mo ści do wy bo ru. Dla przy kła du ta ka na
dział ce 593 m kw. to koszt 490 tys. zł brut to.

Az bud + 
Fir ma ma obec nie w ofer cie sześć go to wych do
od bio ru miesz kań w in we sty cji o na zwie Mo der -

nho me II. Są tu dwu kon dy gna cyj ne miesz ka nia
przy ul. Mar ci na w Za ścian kach. Każ dy lo kal po -
sia da na par te rze wyj ście do włas ne go ogro du,
a na pię trze są bal ko ny. Pod każ dym z bu dyn -
ków w par kin gu pod ziem nym znaj du ją się ga ra -
że oraz po miesz cze nia gos po dar cze. Miesz ka -
nie o po wierz chni 67,90 m kw. z ogro dem na
53,18 m kw. do stęp ne jest za 286 tys. 500 zł. Wię -
ksze – na 77,14 m kw. z ogród kiem 37,78 m kw. ofe -
ro wa ne jest za 316 tys. 500 zł.

No wszą in we sty cją jest ta przy ul. Dzie się ci -
ny. To Pre stiż ho me, gdzie wol nych jest sie dem

miesz kań. Są tu lo ka le jed no- i dwu po zio mo we,
w ca łym obiek cie znaj du je się 12 ta kich apar ta -
men tów z od dziel ny mi ogród ka mi i ta ra sa mi. Są
tu zróż ni co wa ne me tra że i ukła dy miesz kań – od
dwu po ko jo wych do na wet pię ciu po koi, od 47,92
do 89,81 m kw. Miej sca po sto jo we oraz ga ra że
znaj du ją się na dział ce, nato miast po miesz cze -
nia gos po dar cze w bu dyn ku w czę ści wspól nej. 

63,06 m kw. miesz ka nia z ogro dem na 26,80 m
kw. moż na tu ku pić za 275 tys. zł, z ko lei mniej -
sze – 47,93 m kw. plus ta ras – 3,81 m kw. to koszt
208 tys. 500 zł.

Bel ve der Pod la ski 
Dę bo we Osie dle Bel ve der bu du je od kil ku lat
w oko li cach ul. Nie wod nic kiej, Gra nicz nej i Bia -
ło ru skiej. Do dys po zy cji klien tów obec nie są tam
seg men ty od 79 do 124 m kw. z nie wiel ki mi ogród -
ka mi. Część miesz kań jest już go to wa do od bio -
ru, dwa sze re gi ma ją być ukoń czo ne w czwar -
tym kwar ta le te go ro ku. Na zwa in we sty cji jest
nie przy pad ko wa, po nie waż przy każ dym do mu
wy roś nie dąb. Dla każ de go ku pu ją ce go miej sce
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par kin go we jest gra tis lub pro po no wa ny jest
ga raż z do pła tą.

Przy kła do wo seg ment o po wierz chni 96,83 m
kw. do stęp ny jest 359 tys. 459 zł, a me traż 124,59 m
kw. ofe ro wa ny jest w ce nie 450 tys. zł.

Osta t ni seg ment jest też do stęp ny w zre a li -
zo wa nej już in we sty cji tej fir my przy ul. Za u łek
Pod la ski. Dom o po wierz chni 123,27 m kw. kosz -
tu je 410 tys. zł.

Be ta Pro jekt 
Fir ma kon ty nu u je in we sty cję w Po ro słach – osie -
dle Szu mią cych Traw, gdzie po wsta ją i sze re gów -
ki, i do my w za bu do wie bliź nia czej. W Za uł ku
Sta rej Gru szy po wsta ją dwa bliź nia ki – w tym
przy pad ku in we sty cja ma być go to wa do paź -
dzier ni ka te go ro ku. W stan dar dzie znaj du je się
za da szo na gril low nia oraz ogrze wa nie pod ło go -
we na par te rze. Przy po wierz chni użyt ko wej do -
mu na 156 m kw. i dział ce na 374 m kw. ce na to
453 tys. zł.

Z ko lei w III kwar ta le 2016 ro ku go to we do
użyt ko wa nia bę dą sze re gów ki w tym miej scu,
po wsta je ko lej nych pięć seg men tów. Po wierz -
chnia użyt ko wa do mów ma tu po wy żej 156 m
kw. Przy dział ce na 257,67 m kw. dom kosz tu je
405 tys. zł, a przy wię kszej par ce li na 391,15 m
kw., pro po no wa na staw ka to 453 tys. zł.

Bial-Bud
Fir ma do za o fe ro wa nia ma obec nie trzy bu dyn -
ki miesz kal ne w za bu do wie sze re go wej przy ul.
Zwie rzy niec kiej 29/2. Jest to II etap in we sty cji,
któ ry two rzy zam knię te osie dle bez poś red nio
przy le ga ją ce i po łą czo ne z sze ścio ma do ma mi
w za bu do wie sze re go wej, któ re są już na ukoń -
cze niu. Do stęp ne po wierz chnie od 129,70 m kw.
(pow. dział ki ok. 221 m kw.,) do 155,10 m kw. (pow.
dział ki ok. 191 m kw.). Z po przed nie go eta pu in -
we sty cji wol ne są jesz cze dwa miesz ka nia. Ce -
na te go naj tań sze go to 480 tys. zł, a naj droż sza
op cja przy naj wię kszym me tra żu – 540 tys. zł.

Bial-Bud ofe ru je tak że dwa bu dyn ki miesz -
kal ne w za bu do wie bliź nia czej przy ul. ks. abp.
Ki sie la na osie dlu No we Mia sto. Po wierz chnia
użyt ko wa w obu przy pad kach to 168 m kw., a po -
wierz chnia dzia łek wy no si ok. 330 m kw. na każ -
dy bu dy nek. W tym przy pad ku ce na do mu
z dział ką 700 tys. zł.

Bir kbud
Fir ma w for mie do mów sze re go wych w Za ścian -
kach przy ul. Szla chec kiej sprze da je trze ci etap
in we sty cji, czy li miesz ka nia dwu po zio mo we
o po wierz chniach 79-88 m kw. Każ dy seg ment
po sia da przy na leż ną dział kę oraz miej sce par -
kin go we, ale nie ma ga ra żu. Ce na za ta kie miesz -
ka nie za czy na się od 3900 zł za m kw.

W tej sa mej lo ka li za cji, ale jesz cze w po przed -
nim eta pie in we sty cji do ku pie nia są jesz cze dwa
seg men ty o po wierz chni 161,77 m kw. na dział ce
po wy żej 230 m kw. Mie ści się w tym me tra żu
wia tro łap, kuch nia, ja dal nia, po kój dzien ny, WC,
ga raż, gar de ro ba, trzy sy pial nie, dwie ła zien ki.
Ce na wyj ścio wa za m kw. to 2900 zł, do ne go cja -
cji w biu rze sprze da ży. 

Cam po 
Osie dle Zie lo ny Za ką tek w Gra bów ce to kil ku e -
ta po wa in we sty cja fir my Cam po. Do my w za bu -

do wie sze re go wej po wsta ją tu w oko li cach uli cy
Gór nej, wol nych jest kil ka na ście obiek tów. Każ -
dy bę dzie miał pod jazd i ga raż w bu dyn ku. Od
stro ny ogro du od dzie lo ne bę dą siat ką. Na par -
te rze roz miesz czo no sa lon i kuch nię z ja dal nią,
WC oraz ga raż z kot łow nią. Na pię trze do wy bo -
ru trzy wa rian ty roz miesz cze nia ścian, a co waż -
ne, nie ma tu sko sów, do wy ko rzy sta nia jest peł -
na wy so kość ścian. Do my ogrze wa ne bę dą ga -
zem ziem nym. 

Dla przy kła du przy po wierz chni użyt ko wej
98,59 m kw. (z ga ra żem 115,98 m kw.) i z po wierz -
chnią dział ki 178 m kw., przy czym ogró dek zaj -
mu je po wierz chnia 66,75 m kw., dom w sta nie de -
we lo per skim kosz tu je w tej lo ka li za cji 355 tys. zł.

Eko-sy stem 
Przy ul. Pu chal skie go na Ba gnów ce ca ły czas po -
wię ksza się Eko-Osie dle. Do tej po ry wy bu do -
wa no tam po nad 150 miesz kań w za bu do wie sze -
re go wej. W lu tym de we lo per za koń czył ko lej ny
eta pu in we sty cji. W ra mach obec ne go, w bu dyn -
kach okre śla nych ja ko Onyks 1 i Opal 1 łącz nie
po wsta ło 40 dwu po zio mo wych miesz kań o po -
wierz chni od 50 do 75 m kw. Do każ de go z nich
przy na le ży miej sce par kin go we oraz ogró dek
o wiel ko ści 30-250 m kw. Część miesz kań zo sta -
ła już sprze da na, ku szą ce są ce ny po rów ny wal -
ne do miesz kań. Za 61,29 m kw. trze ba tu za pła -
cić 265 tys. zł.

Ho u se Bud
Fir ma sprze da je in we sty cję pię ciu do mów sze -
re go wych ja ko Osie dle na Po la nie w Kle pa czach.

Ce ny od 337 tys. zł do 439 tys. zł, przy czym każ -
dy dom ma 153 m kw. po wierz chni użyt ko wej,
ale zróż ni co wa ne dział ki na 482,6 m kw. Ter min
od da nia do użyt ku to IV kwar tał te go ro ku. Ce -
na za czy na ją się w tym miej scu od 429 tys. zł do
469 tys. zł.

Ma po Dom
Lion’s pla ce to pro jekt kom plek su bu dyn ków
usy tu o wa nych w Gra bów ce przy ul. Ana na so -
wej. Bu dyn ki z ga ra ża mi po sia da ją iden tycz ny
roz kład po miesz czeń, nato miast róż nej wiel ko -
ści dział ki. W ofer cie są do my o me tra żu 142,96 m
kw. i róż nej wiel ko ści dzia łek od 343 do 595 m
kw. Na wet naj mniej sza dział ka po sia da ogród
o dłu go ści po nad 17 m, ta kiej dru giej ofer ty nie
ma. Prze wi dy wal ny ter min za koń cze nia prac
I kwar tał 2016.

Są już re zer wa cje na czte ry z oś miu lo ka li.
Ce ny od 420 do 475 tys. zł. Cie ka wost ką jest
to, że wszyst kie do my po sia da ją sieć świat ło -
wo do wą.

Rs bu dow nic two 
Ten de we lo per roz po czy na właś nie spo rą in -
we sty cję mię dzy ul. Wojsk Ochro ny Po gra -
ni cza a Ko per ni ka. Aka cjo we Ogro dy to ka -
me ral ne osie dle do mów sze re go wych, któ -
re go to we ma być w koń ców ce te go ro ku.
W pla nie jest 18 miesz kań w dwóch bu dyn -
kach. Są już pier wsze re zer wa cje, ale wy bór
jest spo ry. 

Miesz ka nie o po wierz chni 127,28 m kw. na
dział ce 204,91 m kw. kosz tu je tu 477 tys. 398 zł.

Z ko lei po rów ny wal ny me traż (127,45 m kw.),
ale na wię kszej par ce li – 331,50 m kw. to koszt
513 tys. 405 zł.

So ko łow scy 
Zie lo ne Za ci sze to no wa in we sty cja de we lo per -
ska na czte ry bu dyn ki miesz kal ne jed no ro dzin -
ne przy ul. Ma ry nar skiej w Do jli dach. Do my są
par te ro we z pod da szem użyt ko wym oraz ga ra -
żem, za pro jek to wa ne w tech no lo gii tra dy cyj nej
mu ro wa nej. Każ dy dom o po wierz chni użyt ko -
wej 176,74 m kw., nato miast po wierz chnia cał ko -
wi ta bu dyn ku to 267,37 m kw. Stan do włas ne go
wy koń cze nia kosz tu je 295 tys. zł, a stan de we lo -
per ski – 459 tys. zł. Bu do wa ma się za koń czyć
w przy szłym ro ku.

Yu ni ver sal Pod la ski 
Fir ma od po wia da za re a li za cję kom plek su sze -
ściu sze re gó wek przy ul. Wą skiej, w re jo nie
ul. Wa sil kow skiej i An der sa. Wol ne po zo sta ły
jesz cze czte ry. Po wierz chnia użyt ko wa 192 m
kw., w grę wcho dzą trzy kon dy gna cje i an tre so -
la, do te go ga raż na dwa miej sca po sto jo we, bu -
dyn ki są też pod piw ni czo ne. Każ dy seg ment ma
dział kę o po wierz chni 120 m kw., a ce na za m kw.
to 3200 zł.

De we lo per sprze da je tak że do my w za bu do -
wie bliź nia czej w No wod wor cach przy ul. Li po -
wej na osie dlu „Wo kół Łąk”. Przy po wierz chni
użyt ko wej bu dyn ku z ga ra żem na 120,39 m kw.
oraz dział kach od 490 do 554 m kw. są dwie ce -
ny 420 i 490 tys. zł. To obiek ty par te ro we z użyt -
ko wym pod da szem. �
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w Nowodworcach


