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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki 
 

Informacja  dla  Właścicieli nieruchomości  
 
 

   Zakład Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej w Mońkach informuje iż trwa procedura 
dotycząca wyłonienia Wykonawcy robót związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Mońki.  
 

W  związku z złożonym w Urzędzie Miejskim w Mońkach, przez osoby zainteresowane, 
oświadczeniem dotyczących uczestnictwa w w/w projekcie zwracamy się z prośbą o dostarczenie w 

terminie  do dnia 10 marca 2015 roku  wypełnionego oświadczenia o posiadanym prawie do 
korzystania z nieruchomości na której będzie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, wraz z 
kopią dokumentów potwierdzających powyższe prawo  np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.  
Po weryfikacji przedłożonych dokumentów zostanie podpisana z Właścicielem nieruchomości  umowa na 
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.   
 

Warunkiem rozpoczęcia prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków będzie 
podpisanie umowy oraz wpłata kwoty stanowiącej wkład własny właściciela nieruchomości.  

Termin wpłaty kwoty stanowiącej wkład własny właściciela nieruchomości oraz jej ostateczna 
wartość zostaną określone po ostatecznym rozstrzygnięciu procedury przetargowej. 

 

Rozpoczęcie realizacji projektu dotyczącego budowy 113 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Mońki pracujących w technologii SBR z rozprowadzeniem ścieków oczyszczonych 
poprzez drenaż wykonany z tuneli  filtracyjnych lub poprzez studnie chłonne, planowane  jest w miesiącu 
marcu 2015 roku, z terminem zakończenia do dnia 30 maja 2015 roku.  

Realizacja projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

 
 

W związku z krótkim okresem realizacji prac budowlanych i ich znacznym zakresem prosimy o 
terminowe dostarczenie w/w dokumentów do siedziby Zakładu,  ul. Kolejowa 21,  19 - 100 Mońki w 
dni robocze [ poniedziałek – piątek ] w godzinach pracy zakładu 7.00 – 15.00 – sekretariat  I  piętro,  

pokój nr 106. 

 

 

 

 
 


