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Podsumowanie roku 2013
Mijający  rok  2013  można  zaliczyć  do

jednego  z  najlepiej  zorganizowanych  pod
względem  inwestycyjnym.  Zrealizowanych
zostało  wiele  kosztownych  inwestycji,  a
mianowicie: 

•  zakończona została inwestycja pn.: 
“Budowa sieci wod.-kan. wraz z 
oczyszczalnią ścieków w Filipowie”w 
wyniku, której zrealizowano:

- budowę 11,8 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę 1,5 km sieci wodociągowej,

- remont 1,8 km sieci wodociągowej
- budowę oczyszczalni ścieków o 
przepustowości średniej 228 m3/d.

• na  terenie  całej  gminy  zrealizowano
inwestycję pn.”Budowa przydomowych
oczyszczalni  ścieków  na  terenie  gminy
Filipów”  w  wyniku  której
zamontowanych  zostało  336  urządzeń.
Wymienione  wyżej  inwestycje  są
współfinansowane  z  Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w  Białymstoku  w
ramach  programu  “Zrównoważony
Rozwój  Doliny  Rzeki  Rospudy”.Na  te
inwestycje  gmina  otrzymała
dofinansowanie na ogólną kwotę ponad
15 milionów zł.



• przeprowadzono  „Modernizację  drogi
przez wieś Szafranki” na odc.  2,5 km oraz
wykonano   „Remont  drogi  przez  wieś
Jemieliste” na odcinku 0,46 km.

• Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Filipowie
zrealizowała projekt pn „Zakup samochodu
ratownictwa  pożarniczego  wraz  ze
specjalistycznym  wyposażeniem  dla
ratownictwa  wodno  -ekologiczno-
chemicznego”.

• pozyskano  środki  na  “Usuwanie  wyrobów
zawierających  azbest  z  terenu  Gminy
Filipów  w  2013  roku”  w  wyniku,  którego
zabrano  ok.  9.000  m3  eternitu   do
unieszkodliwienia,

• odebrano „ Budowę Gminnego Centrum 
Kultury w Filipowie” w którym siedzibę 
ma  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Filipowie.

• wspólnie  ze  Starostwem  Powiatowym  w
Suwałkach przeprowadzono przebudowę
drogi powiatowej z nawierzchni brukowej
na  asfaltową   przez  wieś  Jemieliste  na
odcinku 10,9 km.

Plany na rok 2014:
• Realizacja inwestycji pn. „Urządzenie placu 

rekreacyjno – sportowego wokół Urzędu 
Gminy” w miejscowości Filipów w ramach 
którego powstaną:
– 23 miejsca parkingowe oraz plac z kostki 

polbrukowej,
– plac zabaw, skatepark, mini scena.

Wartość  otrzymanego  dofinansowania  to
około 780.000 zł ze środków Lokalnej Grupy
Rybackiej  „Pojezierze  Suwalsko  –
Augustowskie”,

• pozyskanie  środków  finansowych  na
„Przebudowę  i  rozbudowę  istniejącej  stacji
uzdatniania  wody  w  miejscowości  Filipów
w trakcie opracowywania jest dokumentacja
techniczna,

• asfaltowanie  odcinka  drogi  gminnej  oraz
bieżące remonty dróg gminnych,

• Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Filipowie
ponownie  stara  się  o  ponad  400.000  zł
dofinansowania   na  realizację  projektu   -
zakup  samochodu  strażackiego  lekkiego  z
napędem  4x4  z  zestawem  narzędzi
hydraulicznych,

• opracowanie  dokumentacji  technicznej  na
zagospodarowanie  i  odwodnienie  boiska
szkolnego  oraz  przebudowę   nawierzchni
żwirowej  na  asfaltową  jednej  z  ulic  w
Filipowie.

Gospodarka odpadami
Informuje  się  mieszkańców  Gminy

Filipów, iż  w nadchodzącym roku regulowanie
opłaty  za  gospodarkę  odpadami  będzie
odbywać  się  na  przygotowanych  drukach  z
podaną nazwą odbiorcy, numer konta i  nazwą
zleceniodawcy  oraz  należną  kwotą.  

Wspomniane druki będą dostarczone za
pośrednictwem  poczty,  do  mieszkańców  ,
którzy  złożyli  deklarację.  Harmonogram
odbioru  odpadów  komunalnych  w  2014  roku
na terenie gminy Filipów,mieszkańcom zostanie
przekazany  przez  firmę  odbierającą  odpady
oraz  zamieszczony  na  stronie  internetowej
Urzędu  Gminy  Filipów.  W  miejscowościach
Czarne,  Czostków,  Huta,  Rospuda,  Supienie  i
Wólka odpady segregowane i  zmieszane będą
odbierane  w  tym  samym  dniu,  samochodem
dwukomorowym, z uwagi  na trudne warunki
dojazdu  na indywidualne posesje. Punkt
Selektywnej  Zbiórki   Odpadów  Komunalnych
w  dalszym  ciągu   pozostaje  pod  tym  samym
adresem,  przy ulicy Fabrycznej 12 w Filipowie
(czynny  w  godzinach  od  poniedziałku  do
piątku w godzinach 7.00-15.00).

Taryfa za  ścieki
W  związku  z  wybudowaniem  gminnej
oczyszczalni  ścieków  Rada  Gminy  Filipów
zatwierdziła obniżoną stawkę z 5,24 zł na 4,50 zł
plus obowiązujący podatek VAT .
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