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Przyłącze kanalizacyjne

Uzyskane  zostało  zezwolenie  na
użytkowanie wybudowanej sieci wodno -
kanalizacyjnej   wraz  z  oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Filipów.
W  związku  z  powyższym  zgodnie  z
ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i
porządku  w  gminach   przypomina  się
właścicielom nieruchomości o obowiązku
"przyłączenia nieruchomości do istniejącej

sieci  kanalizacyjnej...  przyłączenie
nieruchomości do sieci  kanalizacyjnej nie
jest  obowiązkowe,  jeżeli  nieruchomość
jest  wyposażona  w  przydomową
oczyszczalnię  ścieków  spełniającą
wymagania  określone  w  przepisach
odrębnych".  Przed  podjęciem  prac  na
gruncie  należy  zgłosić  się  do  Urzędu
Gminy Filipów w celu  uzyskania  zgody
na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. 



Kolejny wóz strażacki
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w

Filipowie  zakupi   kolejny  samochód
realizując  zadanie  „Dostawa  samochodu
wraz  z  zestawem  narzędzi
hydraulicznych”.  Będzie  to  samochód
strażacki lekki z napędem 4x4 . Projekt ten
zostanie  zrealizowany  przy
dofinansowaniu  w  85%   ze  środków
Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Rybackiej
„Pojezierze  Suwalsko  –  Augustowskie”.
Nowy  pojazd   zastąpi  wysłużony  już
samochód strażacki marki Volkswagen.

Inwestycje 
Wyłoniony  został  wykonawca  do

realizacji   robót  budowlanych  zadania
„Urządzenie  placu  rekreacyjno-
sportowego  wokół  budynku  Urzędu
Gminy  w  miejscowości  Filipów”  za  cenę
980.000  zł.  W  ramach  tej  inwestycji
zrealizowane zostaną:

 mini scena wraz z placem z kostki
brukowej,

 urządzenie  placu  zabaw,
skateparku, małej architektury,

 latarnie parkowe,
 23 stanowiska parkingowe,
 zjazd z drogi powiatowej,
 remont ciągów komunikacyjnych,
 budowa ogrodzenia.

Wkład  własny  gminy   wynosi  15  %,
pozostała  część  pochodzi   ze  środków
Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Rybackiej
„Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”.

Gmina  Filipów  już  po  raz  trzeci
otrzymała dotację na „Usuwanie wyrobów
zawierających  azbest  z  terenu  gminy
Filipów  w  2014  roku”.  Za  kwotę  około
105.000 zł  planowane jest zrealizowanie 36

wniosków złożonych przez osoby fizyczne
posiadające  wyroby  zawierające  azbest  i
planuje  się  zdemontowanie  i  odebranie
8945m2 płyt azbestowych oraz dodatkowo
odbiór  4430m2  zdemontowanych takich
płyt.  Zadanie  to  jest  na  etapie
postępowania przetargowego.
GOKiS zaprasza na:

 Święto Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęcie obchodów  Mszą Św. w 
Kościele pw. WNMP w Filipowie w 
dniu 3 maja 2014 r. o godzinie 10:00, 
w dalszej części odbędą się  obchody
na Placu Stefana Batorego pod 
obeliskiem poświęconym pamięci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego;

 Dzień Matki i Ojca w dniu 27 maja 
2014 r. o godzinie 18:00. W 
programie planowane są występy 
zespołów, koncert gitarowy oraz 
miłe niespodzianki;

 Dzień Dziecka w dniu 1 czerwca 
2014 r. w Gminnym Centrum 
Kultury w Filipowie organizowany 
będzie w budynku oraz na placu 
przed  budynkiem w godzinach  
12:00-16:00 z dużą ilością atrakcji dla
wszystkich dzieci.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
W  związku  z  planowanym

przeglądem  wiosennym   inwestycji
„Budowa  przydomowych  oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Filipów” osoby,
które  zauważyły  jakiekolwiek  usterki  w
funkcjonowaniu,  czy  też
zagospodarowaniu  terenu  wokół
przydomowej   oczyszczalni  ścieków
proszone  są,  aby  zgłosiły  swoje  uwagi
osobiście  lub  telefonicznie  do  Urzędu  do
pok. nr 14 nr telefonu 87 569 60 81 wew. 26
do dnia 15 maja 2014 r.
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