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Gospodarka odpadami

W  związku  z  pojawiającymi  się
wątpliwościami,  Urząd  Gminy  Filipów
informuje  o  zasadach  odbioru  odpadów
komunalnych  przez   EKO  Jeleniewo  z
nieruchomości  na  terenie  Gminy  Filipów
oraz dokonywania opłat za gospodarowanie
odpadami.

W dniu wyznaczonym do odbioru odpadów 
zgodnie z harmonogramem  właściciele 
nieruchomości winni wystawić pojemniki lub 
worki do godz. 6.00  w miejscu dostępnym i 
widocznym, bez konieczności wchodzenia na 
teren posesji przez pracowników firmy 
odbierającej odpady

Właściciele  nieruchomości  winni
zadbać  o  dobry  dojazd  do  posesji  i
trzymać psy na uwięzi lub ogrodzeniu. 

W  przypadku  braku  możliwości
bezpośredniego  dojazdu  do  miejsca
ustawienia  pojemników  w  widocznym
miejscu,  należy  je  wystawiać  do  drogi  z
możliwym  dojazdem  samochodu
ciężarowego. Ważne tez jest umieszczanie
w  widocznym  miejscu,  na  ścianie
frontowej  budynków  tabliczek  z
numerami  porządkowymi  nieruchomości
oraz nazwami ulic lub miejscowości.

W przypadku nie odebrania śmieci
w  wyznaczonym  dniu  należy
niezwłocznie   zawiadomić  Urząd Gminy
telefonicznie  (87)  5696081  wew.  33  lub
osobiście  w  celu  ustalenia  powodu  tej
sytuacji.

  Opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  należy  dokonywać  na
indywidualne  konto  rozliczeniowe  -  w

banku bez dodatkowego wezwania i bez
zbędnej  zwłoki  do  ostatniego  dnia
każdego  miesiąca  ,  według  otrzymanej
„Informacji  o  opłatach”  (dowody  wpłat
są  dostępne  w Banku Spółdzielczym  w
Filipowie).  Nie  należy  udostępniać
swego konta innym osobom, ani wpłacać
na konto innych osób.

Przyłącze kanalizacyjne
Właściciele nieruchomości w Filipowie

zobowiązani  są  do  przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  (pokój  nr  6
Urzędu Gminy Filipów).   

Nowa siedziba GOKiS
W  nowo  wybudowanym  budynku

“Gminnego Centrum w Filipowie” mieścić się
będzie  siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu  w  Filipowie.  Obecny  adres  to
Garbaska 1.

Dyrektor GOKiS w Filipowie zaprasza
na  ZABAWĘ   SYLWESTROWĄ.  Koszt
 260 zł  /para.  Zapisy  do  dnia  27.12.2013 r.  
Tel.:  660090999  lub  e-mail  gok@filipow.pl.
Zapewniamy  dania  gorące,  przystawki,
ciasto,  lampka  szampana  oraz  zespół.
Rozpoczęcie godz. 20:00 .
Jednocześnie  GOKiS  zaprasza  na  warsztaty
kulinarne  “Kuchenne  rewolucje”  dla
dorosłych we wtorki , czwartki i soboty oraz
“Kącik  zabaw  z  elementami  języka
angielskiego“  dla  najmłodszych  w  środy.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie
GOKiS.  
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Inwestycje

Zakończone  zostało  zadanie  pn:
“Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu  Gminy  Filipów  w  2013  roku”  w
ramach  którego  odebrano  ponad  140  ton
wyrobów azbestowych.  Gmina pozyskała  na
ten  cel   dotację  w  wysokości  55.020  zł   z
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   w
Białymstoku.

Zrealizowany  został  projekt  pn:”
Budowa  przydomowych  oczyszczalni
ścieków na trenie gminy Filipów” w ramach
którego  wybudowano  336  szt.
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  25
miejscowościach  Gminy  Filipów.   Wartość
inwestycji  to  7.446.893  zł  na  które  gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 85%
z  WFOŚiGW   w  Białymstoku  w  ramach
programu  “Zrównoważony  Rozwój  Doliny
Rzeki  Rospudy”.
W trakcie realizacji  pozostaje  “Budowa sieci
wod.-kan.  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków  w
miejscowości Filipów”.
Zakończona  zostaje  „Modernizacja  drogi
przez  wieś  Szafranki”  na  odc.  2,5  km  za
kwotę  188  596  zł,  w  tym  40  000  zł
dofinansowanie  z  Podlaskiego  Urzędu
Marszałkowskiego.
Przeprowadzony  został  również  „Remont
drogi  przez  wieś  Jemieliste”  na  odcinku
0,46 km za kwotę 37 683 zł.

Uroczystości 90-lecia OSP w Filipowie

26  października  br.  odbyły  się
obchody  90  -lecia   powstania  OSP  w
Filipowie.  Podczas  uroczystości  na  placu
przed Gminnym Centrum w Filipowie został
poświęcony  nowy  samochód  strażacki  i
budynek  Gminnego  Centrum  w  Filipowie.
Wyróżnieni druhowie i   z jednostki  OSP w
Filipowie  zostali  odznaczeni  Srebrnymi  i

Brązowymi    Odznakami  Honorowymi  -
,,Podlaski Krzyż Floriański” jak również sama
jednostka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w
Filipowie   została  wyróżniona  Brązową
Odznaką  Honorową  -  ,,Podlaski  Krzyż
Floriański”.

Nowy wóz strażacki 

Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie
w  ramach  projektu  pn  „Zakup  samochodu
ratownictwa  pożarniczego  wraz  ze
specjalistycznym  wyposażeniem  dla
ratownictwa  wodno-ekologiczno-
chemicznego”  zrealizowała  dostawę
samochodu ratowniczo-  gaśniczego,  wodno-
pianowego, marki MAN typ TGM 18.340 4x4
BB  wraz  z  wyposażeniem  specjalistycznym.
Wartość  projektu  894  240  zł
współfinansowana w 15% z budżetu gminy.

Operacja  współfinansowana  przez
Unię  Europejską  ze  środków  
finansowych  Europejskiego  Funduszu
Rybackiego  zapewniającą  inwestycje  w
zrównoważone rybołówstwo.
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