MOÑKI

Bia³ystok

OFERTA INWESTYCYJNA
GMINY MOÑKI

Moñki po³o¿one s¹ w centralnej czêœci woj. podlaskiego. Dzia³aj¹ tu zak³ady przemys³owe
m. in. z bran¿y spo¿ywczej i rolniczej. Dobrze rozwiniêta jest infrastruktura us³ugowa w zakresie
szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury, sportu, ale te¿ administracji, ubezpieczeñ czy rolnictwa.
Z pewnoœci¹ przysz³ych inwestorów ucieszy mo¿liwoœæ zwolnienia z podatku. Z tego
u³atwienia skorzystaæ mog¹ wszystkie firmy rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ. Kolejny atut to po³o¿enie
i œwietne skomunikowanie z najwa¿niejszymi miastami w regionie. Przez miasto przebiega droga
krajowa nr 65. £¹czy ze sob¹ Bia³ystok, Moñki, Grajewo i E³k. Zapewnia te¿ po³¹czenia z przejœciami
granicznymiw kierunku Litwy, Bia³orusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Tylko 40 km dzieli Moñki
od drogi krajowej S8 Bia³ystok – Warszawa. Przez miasto przebiega te¿ linia kolejowa, po której
kursuj¹ poci¹gi relacji Bia³ystok – E³k oraz sk³ady dalekobie¿ne.
Tereny inwestycyjne wzd³u¿ trasy DK 65 czekaj¹ na przedsiêbiorców. W³adze zapewniaj¹
mo¿liwoœæ wyposa¿enia nieruchomoœci w instalacjê elektryczn¹, wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹.
Znajduj¹ce siê tutaj dzia³ki przeznaczone s¹ w du¿ej mierze pod dzia³alnoœæ produkcyjnous³ugow¹, w tym przemys³ow¹. W³adze Moniek zapraszaj¹ tak¿e firmy, które chcia³yby ulokowaæ
magazyny, sk³ady, prowadziæ dzia³alnoœæ budowlan¹ czy zwi¹zan¹ z rzemios³em.
Czterdzieœci kilometrów od Moniek – w Bia³ymstoku – kszta³ci siê kilkadziesi¹t tysiêcy
studentów. To w³aœnie m³odzi ka¿dego roku zasilaj¹ tutejsze przedsiêbiorstwa wyspecjalizowan¹
wiedz¹ i umiejêtnoœciami. Ponadto, dziêki wsparciu efektywnie wykorzystywanych przez
samorz¹d funduszy unijnych, rozwój przedsiêbiorczoœci wœród m³odych mieszkañców osi¹gn¹³
nigdy wczeœniej nie spotykany poziom.
Fundusze unijne do Moniek zaczê³y trafiaæ g³ównie w latach 2007-2014. Warte podkreœlenia
s¹ 3 projekty maj¹ce wp³yw na polepszenie jakoœci ¿ycia mieszkañców, na których realizacjê
otrzymano dofinansowanie: budowa ponad 20 km sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
modernizacja oczyszczalni œcieków, przebudowa ulic i kanalizacji deszczowej. W ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa – Polska wybudowano system monitoringu
poprawiaj¹cy bezpieczeñstwo mieszkañców. Ponadto uruchomiono bezp³atne punkty dostêpu
do internetu. Moñki mog¹ siê tak¿e pochwaliæ inwestycjami proekologicznymi. Przyk³adem mo¿e
byæ wybudowanie prawie 140 kolektorów s³onecznych na domach jednorodzinnych.
Wykorzystanie funduszy unijnych widoczne jest tak¿e na terenach wiejskich. W kilkunastu
miejscowoœciach wybudowano w ostatnich latach kilkadziesi¹t kilometrów sieci wodoci¹gowych.
Wybudowano lub wyremontowano i wyposa¿ono te¿ kilka œwietlic wiejskich. W ostatnim czasie
rozpêdu nabiera kooperacja w zakresie ekonomii, edukacji, turystyki, kultury i sportu
z miejscowoœciami na Litwie, Ukrainie czy Wêgrzech.
Podsumowuj¹c - Moñki kusz¹ przedsiêbiorców na wiele sposobów. Atrakcyjne
po³o¿enie, zwolnienie z podatku dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ oraz przyjaŸnie
nastawiony do firm samorz¹d to g³ówne, choæ nie jedyne atuty sprzyjaj¹ce rozwojowi
biznesu.

SIEÆ WODOCI¥GOWA I KANALIZACYJNA
Podstaw¹ zaopatrzenia miasta i gminy w wodê z gminnej sieci wodoci¹gowej s¹ wody
podziemne pobierane z 2 miejskich stacji uzdatniania wody oraz 4 wiejskich. Wszystkie
ujêcia maj¹ ustalone strefy ochrony bezpoœredniej. Stacje uzdatniania wody oraz gminn¹
sieæ wodoci¹gow¹ obs³uguje Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moñkach.

W administrowaniu Wydzia³u Wodoci¹gów i Kanalizacji ZGKiM znajduje siê:

?
176,30 km sieci wodoci¹gowych w tym 35,10 km na terenie Miasta Moñki oraz 141,20 km

na terenie Gminy Moñki,
?
dwie stacje uzdatniania wody na terenie Miasta Moñki oraz stacje uzdatniania

i hydrofornie na terenie Gminy Moñki,
?
41,70 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 15 przepompowniami œcieków wyposa¿onych

w system monitorowania pracy,
?
55 sztuk przydomowych oczyszczalni œcieków pracuj¹cych w technologii SBR

z rozprowadzeniem œcieków oczyszczonych poprzez drena¿ wykonany z tuneli
filtracyjnych lub poprzez studnie ch³onne.

Aglomeracja Moñki posiada miejsk¹ oczyszczalniê œcieków o maksymalnej
przepustowoœci 2600 m3/dobê. Oczyszczanie œcieków dop³ywaj¹cych i dowo¿onych
z terenu miasta i gminy Moñki realizowane jest metod¹ osadu czynnego w ci¹gu
technologicznym BIOBLOK - PS. Metoda ta, polega na mieszaniu i napowietrzaniu œcieków
wraz z charakterystycznym zespo³em mikroorganizmów, tzw. osadem czynnym,
w komorach napowietrzania oraz na oddzieleniu, w osadnikach wtórnych, oczyszczonych
œcieków od osadu. W zakresie oczyszczania œcieków oczyszczalnia spe³nia wymagania
okreœlone obowi¹zuj¹cymi przepisami pod wzglêdem iloœci RLM – do 14.999. Œcieki
oczyszczone odprowadzane s¹ do cieku naturalnego – rzeki Targonki.

SIEÆ CIEP£OWNICZA
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest jedynym w mieœcie producentem
i dystrybutorem ciep³a w scentralizowanym systemie ciep³owniczym, m. Moñki, który
sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów :
1. ród³o ciep³a
Centralna ciep³ownia miejska jest wyposa¿ona w 2 kot³y WR 5 oraz 1 kocio³ WR 2,5
o nominalnej mocy cieplnej 14,5 MW. Kot³y posiadaj¹ w instalacjê odpylania spalin które
nastêpnie s¹ kierowane do stalowego komina. Ka¿dy kocio³ WR 5 wyposa¿ony
jest w multicyklon MOS -15 oraz 2 baterie cyklonów CS-4x D6 630, a kocio³ WR 2,5 w
multicyklon MOS -9 i bateriê cyklonów CS-4 x D 630. Instalacja odpylaj¹ca ka¿dy kocio³ WR
5 posiada indywidualny wentylator wyci¹gowy typ WPWs - 71/1,8, a kocio³ WR 2,5
wentylator typ WPWs - 50/1,8 . Spaliny odprowadzane s¹ przy pomocy komina o œrednicy Dn
1200 mm i wysokoœci H-45 m.
2. Przesy³ i dystrybucja ciep³a
Przesy³ energii cieplnej odbywa siê sieci¹ ciep³ownicz¹ o ³¹cznej d³ugoœci 9 027,1 mb, w tym:
a) sieæ wysokotemperaturowa o d³ugoœci 7373,10 mb, w tym :
-

kana³owa

4 319,40 mb

-

preizolowana

3 053,70 mb

b) sieæ niskotemperaturowa ma d³ugoœæ 1654 mb, w tym :
-

kana³owa

1 081,0 mb

-

preizolowana

573,0 mb

Parametry obliczeniowe sieci cieplnej wysokotemperaturowej wynosz¹ 130/70°C,
a poza sezonem grzewczym 70/40° C .
Parametry obliczeniowe sieci niskotemperaturowej 80/60°C.
Dystrybucja ciep³a odbywa siê w 67 wêz³ach cieplnych, w tym:
-

wêz³y grupowe

19 szt. (w tym w³asnoœæ PEC - 11 szt.)

-

wêz³y indywidualne 46 szt. (w tym w³asnoœæ PEC - 7 szt.)

Wêz³y cieplne wyposa¿one s¹ w wymienniki p³ytowe lub JAD, w urz¹dzenia akp
do regulacji temperatury, oraz liczniki ciep³a. Wêz³y grupowe s¹ systematycznie
konserwowane a w perspektywie zostan¹ przebudowane na wêz³y indywidualne. Przy
zamianie na wêz³y indywidualne nast¹pi koniecznoœæ wykonania nowych przy³¹czy
do budynków, które umo¿liwi¹ likwidacjê istniej¹cych sieci kana³owych i budowê nowych
sieci w systemie preizolowanym. Powy¿sze dzia³ania umo¿liwia ograniczenie strat
przesy³owych ciep³a.

SIEÆ ENERGETYCZNA
ród³em zasilania w energiê elektryczn¹ miasta i gminy jest stacja transformatoroworozdzielcza RPZ 110/15 kV zlokalizowana w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta Moñki.
Stacja zasilana jest lini¹ WN 110 kV relacji GPZ-1 Bia³ystok – Knyszyn – Moñki. Stacja
zaspokaja potrzeby mocy i energii gminy. Stan techniczny sieci œredniego napiêcia
jest zró¿nicowany. Ze wzglêdu na zwiêkszaj¹ce siê zapotrzebowanie energii elektrycznej
istnieje potrzeba rozbudowy systemu elektroenergetycznego linii 15 kV i NN. Zadanie
to realizowane jest przez Polsk¹ Grupê Energetyczn¹, która jest w³aœcicielem sieci.

SIEÆ TELEKOMUNIKACYJNA
Stacjonarna sieæ telekomunikacyjna jest w³asnoœci¹ PT S.A. System
telekomunikacyjny Gminy Moñki sk³ada siê z centrali cyfrowej umiejscowionej w Moñkach
(zasiêgiem obejmuj¹cej teren ca³ej gminy) oraz linii relacji:
- Moñki – Jasionówka
- Moñki – Jaœwi³y
- Moñki – Knyszyn – Bia³ystok
- Moñki – Downary – Goni¹dz
W ostatnich latach powiat moniecki jak i ca³e województwo charakteryzowa³o siê
szybkim rozwojem telekomunikacji, zarówno pod wzglêdem iloœciowym,
jak i jakoœciowym. Mieszkañcy bez problemu uzyskuj¹ dostêp do automatycznych po³¹czeñ
lokalnych, miêdzymiastowych i miêdzynarodowych, a tak¿e internetu, zarówno
u operatorów telefonii komórkowej techniki cyfrowej jak i stacjonarnej.

SIEÆ GAZOWA
26 czerwca 2017 r. Gmina Moñki podpisa³a z Polsk¹ Spó³k¹ Gazownictwa sp z o.o.
umowê na budowê sieci gazowniczej w mieœcie Moñki. Na mocy tej umowy Polska Spó³ka
Gazownictwa zasilaæ bêdzie miasto Moñki w gaz ziemny w oparciu o technologiê
regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Rozpoczêcie prac przewidziano na pocz¹tek 2018 roku.
W perspektywie czasu zasilanie miasta w gaz ziemny planowane jest w sposób liniowy
z projektowanego gazoci¹gu Polska – Litwa.
Sieæ gazowa budowana bêdzie zgodnie z uzgodnion¹ koncepcj¹, tj. ok 5000 m. Nie
wyklucza to jednak dalszej rozbudowy sieci na terenie ca³ego miasta. Dalsza rozbudowa sieci
gazowej odbywaæ siê bêdzie w oparciu o iloœæ z³o¿onych wniosków o przy³¹czenie do sieci
gazowej (im wiêksza iloœæ chêtnych, tym wiêkszy zakres sieci mo¿liwy jest do rozbudowy).

ODPADY
Odpady komunalne zmieszane i segregowane z terenu miasta i gminy Moñki
odbierane s¹ od w³aœcicieli nieruchomoœci „u Ÿród³a”. Zmieszane odpady komunalne
transportowane s¹ do Stacji Prze³adunkowej w miejscowoœci Œwierzbienie gdzie
s¹ umieszczane w prasokontenerze i odwo¿one do Zak³adu Zagospodarowania Odpadów
w Koszarówce, gm. Grajewo, natomiast odpady segregowane trafiaj¹ do Dolistowa Starego.
Odpady odbierane s¹ z nieruchomoœci jednorodzinnych i wielolokalowych (bloki)
zamieszka³ych, z nieruchomoœci niezamieszka³ych (od instytucji, szkó³, cmentarzy itp.)
jak równie¿ z nieruchomoœci mieszanych, które ³¹cz¹ w sobie zabudowê mieszkaniow¹
z przedsiêbiorczoœci¹.
Do dyspozycji mieszkañców gminy zosta³ równie¿ oddany w 2013 r. Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Moñkach, przy ul. Kolejowej 21.

POZIOM WYKSZTA£CENIA I BEZROBOCIA
Bezrobocie w gminie Moñki i powiecie monieckim jest coraz mniej zauwa¿alnym
problemem spo³ecznym, z którym zwi¹zane s¹ inne negatywne zjawiska takie jak np.:
ubóstwo, trudna sytuacja materialna, rozbicie rodzin (wyjazdy za granicê za prac¹),
alkoholizm. Wed³ug danych zawartych w Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
w Powiecie Monieckim jedn¹ z g³ównych przyczyn korzystania ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej obok ubóstwa jest w³aœnie bezrobocie.
W ostatnich latach obserwujemy sta³y spadek stopy bezrobocia w powiecie
monieckim oraz zarejestrowanych osób bezrobotnych w poszczególnych gminach, tak¿e
w gminie Moñki. Spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych przedstawia poni¿szy
wykres:

W zwi¹zku z typowo rolniczym charakterem gminy i powiatu, jednym z problemów
tutejszego rynku pracy jest zjawisko bezrobocia ukrytego. Zjawisko to nie jest co prawda
ewidencjonowane, ale w zwi¹zku z tym, ¿e wiêkszoœæ osób z powiatu jest zatrudniona
w rolnictwie, dotyka to nasz powiat w szczególnym stopniu.
Bezrobocie na wsi ma charakter strukturalny i wynika z dysproporcji pomiêdzy liczb¹
ludnoœci wiejskiej a mo¿liwoœciami jej zatrudnienia. Osoby z terenów wiejskich czêsto nie
maj¹ odpowiednich kwalifikacji, aby znaleŸæ zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.
W zwi¹zku z tym osoby te pozostaj¹ na wsi, tworz¹c grupê zbêdn¹ dla gospodarki rolnej.

Segmentacja wed³ug wykszta³cenia (wg stanu na 31.12.2016 r.)
Wykszta³cenie

wy¿sze

policealne i œrednie zawodowe

œrednie ogólnokszta³c¹ce

zasadnicze zawodowe

Gimnazjalne i poni¿ej

Liczba bezrobotnych ogó³em

W tym kobiet

51

37

118

66

90

53

102

24

154

53

Segmentacja wed³ug okresu pozostawania bez sta³ego zatrudnienia
(wg stanu na 31.12.2016 r.)
Czas pozostawania bez pracy Liczba bezrobotnych ogó³em

Liczba bezrobotnych kobiet

do 1 miesi¹ca

52

22

Do 1 do 3 miesiêcy

78

26

Od 3 do 6 miesiêcy

78

35

Od 6 do 12 miesiêcy

88

35

od 12 do 24 miesiêcy

85

44

Powy¿ej 24 miesiêcy

135

71

Wybrane kategorie bezrobotnych (wg stanu na 31.12.2016 r.)
Kategoria

Do 25 roku ¿ycia
Do 30 roku ¿ycia
D³ugotrwale bezrobotni
Niepe³nosprawni
Powy¿ej 50 roku ¿ycia
Bez doœwiadczenia zawodowego
Osoby w okresie do 12 miesiêcy od dnia
ukoñczenia nauki

Liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych

ogó³em / % ogó³u

kobiet

94 (18%)
181 (35%)
306 (59%)
22 (4%)
137 (27%)
155 (30%)

46
103
152
7
40
86

30 (6%)

16

STATYSTYKA MIESZKAÑCÓW WED£UG WIEKU I P£CI

Kryteria wyszukiwania: Pobyt sta³y
na dzieñ: 2016-12-31

Wiek

Mê¿czyzn

Kobiet

Ogó³em

0-2

190

172

362

3

73

72

145

4-5

141

132

273

6

80

81

161

7

73

63

136

8-12

326

304

630

13-15

202

193

395

16-17

155

155

310

18

98

71

169

19-65

5055

0

5055

19-60

0

4526

4526

> 65

871

0

871

> 60

0

1889

1889

ogó³em

7264

7658

14922

DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA
Na terenach wiejskich Gminy Moñki podstawow¹ dzia³alnoœci¹ jest produkcja rolna.
W mieœcie skoncentrowane s¹ us³ugi, o znaczeniu ponadlokalnym oraz przemys³, g³ównie
rolno – spo¿ywczy zaopatruj¹cy siê w surowce u producentów rolnych nie tylko z terenu
gminy, ale równie¿ z powiatu monieckiego. Liczba podmiotów gospodarczych przedstawia
siê nastêpuj¹co:
Liczba podmiotów gospodarczych wg rodzajów dzia³alnoœci w latach 2006 – 2016
na terenie Miasta i Gminy Moñki

Rok

Ogó³em

rolnictwo,
³owiectwo
i leœnictwo

przemys³

budownic
two

Handel
i
naprawy

Hotele
i
restauracje

transport,
gospodarka
magazynowa
i ³¹cznoœæ

poœrednictwo
finansowe

Inne

2006

804

10

3

221

328

4

195

3

40

2007

802

8

3

218

315

6

211

6

35

2008

827

7

3

220

325

8

229

10

25

2009

873

5

3

234

356

8

23

12

20

17

37

2010

960

10

2

257

378

5

254

2011

843

6

2

235

343

5

214

13

25

2012

921

8

2

260

358

8

231

20

34

2013

854

3

2

242

338

8

217

15

29

2014

889

6

2

257

348

8

227

15

26

2015

913

8

2

264

355

8

235

15

26

2016

954

10

2

276

367

8

247

15

29

WA¯NE!
Na podstawie Uchwa³y nr XLI/228/10 Rady Miejskiej w Moñkach podmioty rozpoczynaj¹ce prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie Gminy Moñki zostaj¹ zwolnione z podatku od nieruchomoœci na okres
nawet 4 lat.

BAZA NOCLEGOWA

„Zajazd Moñki”

Zajazd Moñki posiada 36 miejsc noclegowych w pokojach 2 i 3 osobowych o ró¿nym
standardzie, od klasy premium do klasy turystycznej. Piêkne wnêtrza, nowoczesne
i praktyczne wyposa¿enie oraz cicha lokalizacja, sprzyjaj¹ wypoczynkowi i wyciszeniu.
Zajazd mieœci siê w Moñkach przy ul. Sportowej 1.
www.zajazdmonki.pl
Kontakt:
+48 (85) 716 62 66
+48 669 444 666
+48 602 596 125
recepcja@zajazdmonki.pl
biuro@zajazdmonki.pl

BAZA NOCLEGOWA

„Goœciniec Dworak”

Goœciniec Dworak po³o¿ony jest na obrze¿ach Moniek, w odleg³oœci 13 km
od Biebrzañskiego Parku Narodowego. Oferuje on pokoje z ³azienk¹ i prysznicem, a tak¿e
bezp³atny bezprzewodowy dostêp do internetu. W Goœciñcu mieœci siê restauracja
serwuj¹ca dania kuchni miêdzynarodowej, a tak¿e bar. Goœciniec Dworak oferuje
do dyspozycji goœci 10 pokoi. S¹ to pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe.
Obiekt mieœci siê w Moñkach przy ul. E³ckiej 57.
www.gosciniec-dworak.pl

Kontakt:
tel. (85) 716 57 51

WYKAZ TERENÓW INWESTYCYJNYCH
znajduj¹cych sie na terenie miasta Moñki
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7
8
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Granica miasta
Droga krajowa nr 65 Bia³ystok - E³k
Linia kolejowa Bia³ystok - E³k
Ulice miejskie
1

Tereny inwestycyjne

4

Kalinówka
Koœcielna

WYKAZ TERENÓW INWESTYCYJNYCH
znajduj¹cych sie na terenie miasta Moñki

1

Nieruchomoœæ nr 320/3 o pow. 8 039 m2 - dzia³ka niezabudowana, uzbrojona w sieæ
energetyczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹. Po³o¿ona przy drodze krajowej nr 65
Bia³ystok - E³k. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod dzia³alnoœæ
produkcyjno-us³ugow¹ (w tym przemys³), sk³ady, magazyny, budownictwo, rzemios³o i us³ugi
(1 PSB). W s¹siedztwie znajduj¹ siê zak³ady przemys³owo-us³ugowe oraz tereny ogródków
dzia³kowych.

2

Nieruchomoœæ nr 322/34 o pow. 25 808 m 2 - dzia³ka niezabudowana, uzbrojona w sieæ
energetyczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹. Po³o¿ona przy drodze krajowej nr 65
Bia³ystok - E³k. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod dzia³alnoœæ
produkcyjno-us³ugow¹ (w tym przemys³), sk³ady, magazyny, budownictwo, rzemios³o i us³ugi
(1 PSB). W s¹siedztwie znajduj¹ siê zak³ady przemys³owo-us³ugowe oraz tereny ogródków
dzia³kowych.
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Droga krajowa nr 65
kierunek Bia³ystok

Droga krajowa nr 65
kierunek Grajewo, E³k

3

Teren po³o¿ony w obrêbie ulic: ks. Budnika, Bia³ostocka, Herberta, i ul. Projektowan¹. Oznaczony
numerem geodezyjnym (czêœci dzia³ek): 1410/4, 1412/3 o ³¹cznej powierzchni 2,80 ha - teren
niezabudowany. Istnieje mo¿liwoœæ uzbrojenia terenu w instalacje: energetyczn¹, wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem
15 PSB.

4

Teren po³o¿ony w obrêbie ulic: ks. Budnika, Bia³ostocka i ul. Projektowan¹. Oznaczony numerem
geodezyjnym (czêœci dzia³ek): 1413/1, 1414, 1415/1, 1416, 69/15 o ³¹cznej powierzchni 5,80 ha - teren
niezabudowany. Istnieje mo¿liwoœæ uzbrojenia terenu w instalacje: energetyczn¹, wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem
14 PSB.

5

Teren po³o¿ony pomiêdzy ul. ks. Budnika i Monieck¹ Spó³dzielni¹ Mleczarsk¹. Oznaczony
numerem geodezyjnym (czêœci dzia³ek): 1413/1, 1414, 1415/1, 1416, 69/15 o ³¹cznej powierzchni
4,50 ha - teren niezabudowany. Istnieje mo¿liwoœæ uzbrojenia terenu w instalacje: energetyczn¹,
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹. W planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczony symbolem 12 PSB.

6

Teren po³o¿ony przy ul. Mickiewicza. Oznaczony numerem geodezyjnym: 86/18, 69/13, 69/19,
o ³¹cznej powierzchni 4,60 ha - teren niezabudowany. Uzbrojony w sieæ energetyczn¹,
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej. W planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 12 PSB.

Droga krajowa nr 65
kierunek Bia³ystok
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7

Dzia³ka po³o¿ona przy Al. Wojska Polskiego 62 (obiekt dawnego Zak³adu Monta¿u Elementów
Dyskretnych „Unitra-Cemi”) - teren niezabudowany, o powierzchni 2,82 ha. Uzbrojona w sieæ
energetyczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej.
W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 13 PSB.

8

Dzia³ka po³o¿ona przy Al. Wojska Polskiego, w bezpoœrednim s¹siedztwie dawnego Zak³adu
Monta¿u Elementów Dyskretnych „Unitra-Cemi”. Oznaczona numerem geodezyjnym 1324/4
o powierzchni 0,97 ha - teren niezabudowany. Uzbrojony w sieæ energetyczn¹, wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej. W planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczona symbolem 13 PSB.

8

9

7

2
Nieruchomoœæ nr 376, po³o¿ona przy ul. Koœcielnej
o powierzchni 9 835 m - teren
niezabudowany. Uzbrojona w sieæ energetyczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i telefoniczn¹,
jezdnia o nawierzchni asfaltowej. Obecnie u¿ytkowana rolniczo. Nieruchomoœæ przewidziana
do sprzeda¿y.

9

10

Nieruchomoœæ nr 11/15 o powierzchni 1,32 ha, po³o¿ona we wsi Rybaki (nie ujêta na mapie).
Uzbrojona w sieæ energetyczn¹, wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹. W planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona pod dzia³alnoœæ produkcyjn¹, us³ugi lub handel z dopuszczeniem
gospodarowania odpadami.

Wielkoœæ, kszta³t i po³o¿enie zaznaczonych na mapie obiektów mog¹ odbiegaæ od rzeczywistych i maj¹ jedynie charakter pogl¹dowy.

Gmina Moñki otwarta jest na nowe wyzwania, które
przyczyniaj¹ siê do zrównowa¿onego rozwoju i wzbogacenia
potencja³u gospodarczego i turystycznego Gminy.
Atrakcyjna lokalizacja, wykwalifikowane kadry i przyjazny
samorz¹d to niew¹tpliwie nasze atuty! Zapraszam.
Zbigniew Karwowski - Burmistrz Moniek

Na wszelkie pytania odpowiedz¹ Pañstwu nasi pracownicy
Urz¹d Miejski w Moñkach ul. S³owackiego 5a, 19-100 Moñki, tel/fax: (85) 716 25 87, e-mail: sekretariat@um.pl

www.um-monki.pl

