OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina Filipów
Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
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INFORMACJE NT. GMINY
DANE STATYSTYCZNE
Liczba ludności

4190 na dzień 11.04.2022 r.

Powierzchnia

150,4 km2

Charakter gminy
Gmina turystyczna, gmina z tradycjami sektora...
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Gmina Filipów to gmina o charakterze typowo rolniczym. Podstawową produkcję stanowi hodowla bydła i
trzody chlewnej. Sieć osadnicza na terenie gminy jest bardzo rozdrobniona (26 miejscowości). Dominuje
osada Filipów, skupiająca ok. 50 % ludności gminy, pozostałe miejscowości na ogół nie przekraczają 200
mieszkańców. Obszar gminy charakteryzuje się przewagą zabudowy rozproszonej, kolonijnej. Tylko Filipów
posiada zabudowę zwartą o charakterze zurbanizowanym. Pozostałe wsie nie wytworzyły centrów
osadniczych, stwarzających dogodne warunki rozwoju i koncentracji usług dla ludności i rolnictwa. Tego
typu zabudowa stwarza istotne bariery techniczne i ekonomiczne w wyposażeniu jej w infrastrukturę
techniczną (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna, drogowa) i społeczną. Pod
względem charakteru zabudowy dominuje zabudowa zagrodowa. Budynki mieszkalne w zabudowie
nierolniczej występują głównie w Filipowie. Występuje tendencja do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
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działających w województwie SSE, parków naukowo-technologicznych i przemysłowych, inkubatorów przedkrajobrazu. Stwarza to barierę dla swobodnej lokalizacji inwestycji budowlanych. Zabudowa usługowa
siębiorczości.
koncentruje się głównie we wsi gminnej Filipów.
Poza Filipowem, Wólką i Jemielistem, we wsiach predysponowanych do funkcji turystyczno-wypoczynkowej
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infrastruktury technicznej i społecznej powodują wzrost w ostatnim okresie liczby decyzji o warunkach
–
mazurskie). Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Nr 652 Suwałki - Filipów – Kowale Oleckie,
zabudowy.
która umożliwia dobre skomunikowanie z resztą kraju i zagranicą. Bliskie sąsiedztwo miast: Suwałki,
Olecko i Gołdap i posiadanie gęstej sieci dróg powiatowych i gminnych, stwarza możliwość rozwoju
gospodarczego, zwiększenia ruchu turystycznego, obrotu towarowego i usługowego. Gmina Filipów należy
do najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo gmin obszaru Doliny Rospudy, a położenie na
obszarze Suwalszczyzny i Zielonych Płuc Polski, charakteryzujących się wybitnymi walorami turystycznymi
i przyrodniczymi warunkuje duże możliwości rozwoju turystyki. Położona na wysoczyźnie morenowej gmina
posiada urozmaiconą rzeźbę terenu, pagórkowatą i falistą z rynnami polodowcowymi o stromych zboczach,
których dna zajmują wody jezior i rzeki Rospudy, tworząc oryginalny, malowniczy krajobraz.

Opis sektorów wiodących
Opis sektorów wiodących, ujętych w strategii rozwoju gminy, czyli tych, które mają najlepsze warunki do
rozwoju w gminie.

Analiza i diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Filipów, pozwoliła na wyznaczenie czterech
filarów - obszarów strategicznych (infrastruktura, gospodarka, kapitał ludzki i środowisko), które w znaczący
sposób wpływają na jej przyszły rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny i przestrzenny. Wokół
wskazanych obszarów strategicznych koncentruje się działalność Gminy Filipów przy współpracy z
partnerami sektora publicznego, prywatnego, trzeciego sektora oraz społeczeństwem.
Wizja rozwoju gminy została zdefiniowana następująco.
Gmina Filipów – znaczący, nowoczesny i przyjazny dla środowiska ośrodek rolniczo - gospodarczo turystyczny tworzący wysokiej jakości przestrzeń do życia i działania wychodzący naprzeciw dążeniom
lokalnej społeczności.
Gmina Filipów będzie nowoczesnym i przyjaznym dla środowiska ośrodkiem turystyczno–gospodarczym,
dzięki czemu stworzy wysokiej jakości przestrzeń do życia dla obecnych i nowych mieszkańców. Będzie to
obszar ze sprawną i efektywną wielosektorową gospodarką, spójny społecznie i terytorialnie bazujący na
kapitale intelektualnym oraz potencjale turystycznym.
Gmina Filipów aspiruje do wysoko rozwiniętej turystyki i agroturystyki, poprzez wykorzystanie walorów
przyrodniczych, zachowując i rozbudowując ład ekologiczny. Ponadto, gmina będzie dążyć do stworzenia
warunków rozwoju dla produkcji, handlu i gastronomii, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, a także do
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Uzbrojenie terenów gminy Filipów.
Wodę na potrzeby gminy Filipów dostarcza się z czterech ujęć zlokalizowanych: w Filipowie, Starych
Motulach i Czarnem oraz z ujęcia we wsi Śmieciuchówka (gmina Przerośl). Woda z tych ujęć dostarczana
jest do wszystkich 26 sołectw, co oznacza 100% zwodociągowanie gminy. Do sieci wodociągowej
podłączonych jest ok. 80 % wszystkich budynków. Sieć wodociągowa tworzy jednolity system
wodociągowy. Jedynie wsie: Piecki, część Jemielistego, które zasilane są z sąsiedniej gminy oraz Garbas
Drugi i część wsi Mieruniszki, zasilane z zakładowych ujęć wody, nie są objęte systemem wodociągów
gminnych.
Oczyszczanie ścieków odbywa się za pomocą dwóch oczyszczalni: przy ul. Fabrycznej w Filipowie i w
Garbasie Drugim. Oczyszczalnia w Filipowie pełni rolę oczyszczalni gminnej i jest własnością Gminy
Filipów.
Na terenie gminy Filipów system telekomunikacyjny zapewnia zaspokojenie standardowych potrzeb pod
względem jakości i ilości usług. Sieci światłowodowe, nowoczesne centrale automatyczne, kablowe sieci
rozdzielcze abonenckie, System Radiowego Dostępu Abonenckiego są w dobrym stanie technicznym.
Wszystkie wsie są stelefonizowane, zwiększa się dostępność do sieci informatycznej, automatycznej
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Inwestorzy
Wykaz najważniejszych inwestorów krajowych i zagranicznych obecnych w gminie (nazwa, sektor, lokalizacja oraz kraj pochodzenia w przypadku inwestorów zagranicznych).
Największym zakładem produkcyjno-handlowym zlokalizowanym na terenie gminy Filipów jest Spółdzielnia
Mleczarska ROSPUDA w Filipowie zajmująca sie przetwórstwem mlecznym.
Kolejny inwestor działający na terenie gminy Filipów to Fabryka Damir Spółka Jawna zajmująca się
produkcją domów modułowych z konstrukcji drewnianej.

Instytucje okołobiznesowe
Wykaz instytucji okołobiznesowych (firm konsultingowych, kancelarii prawnych, firm rekrutacyjnych, punktów
usługowych dla biznesu itp.).
Urząd Gminy Filipów - Punkt obsługi inwestora;
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji gminy Filipów;

Instytucje współpracujące z inwestorami
Ważne instytucje do współpracy dla inwestora (informacje m.in. o PAIH, SSE, innych regionalnych partnerach
i parkach naukowo-technologicznych i przemysłowych).
1) Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej - https://investinpodlaskie.pl/,
2) Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oferująca wsparcie na poziomie krajowym https://www.paih.gov.pl/pl
3) Wydział Obsługi Inwestora w Suwałkach funkcjonujący w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej - https://www.ssse.com.pl/
4) Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp.z o.o.- https://www.park.suwalki.pl/.
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Czas wolny
Informacje o formach spędzania czasu wolnego w okolicy

Bogatą ofertę kuluralno-sportową na terenie gminy Filipów oferuje jednostka organizacyjna: Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie - http://gokis.filipow.pl/.
Dla osób lubiących spędzanie wolnego czasu z naturą proponujemy korzystanie z gminnej infrastruktury
rekreacyjnej. Na infrastrukturę rekreacyjną składają się przebiegające przez teren gminy następujące szlaki
turystyczne:
- niebieski szlak turystyczny (znakowany o długości 10,5 km) z Filipowa między jeziorami Czarne i Rospuda
do wsi Czarne i dalej biegnący w kierunku Żytkiejm;
- szlak pieszo-rowerowy wokół jeziora Rospuda biorący swój początek i kończący się w Filipowie o długości
22 km. Trasa pozwala zapoznać się z bardzo interesującymi obiektami i krajobrazami Pojezierza
Zachodniosuwalskiego. Szczególnie należy zwrócić uwagę na widoki: na jeziora Rospuda i Kamienne,
głębokie jary i wąwozy na zboczach wzgórz otaczających jeziora, na jeziora Czarne i Rospuda z
obecnością bobrów;
- szlak pieszo-rowerowy wokół jeziora Białe o długości ok. 18 km, z Filipowa kończący się we wsi
Jemieliste. Wędrując tą trasą zapoznać się można z: rynnowym odcinkiem doliny Rospudy oraz doliną rzeki
Zuśnianki w okolicy wsi Tabałówka i Zusno;
- szlak wokół jeziora Mieruńskiego biorący swój początek i kończący się w Filipowie o długości ok. 20 km.
Oferta
edukacyjna
Trasa pozwala
na zapoznanie się z krajobrazem, obiektami przyrody i zabytkami zachodnich krańców
gminy, stanowiących dawne pogranicze polsko-pruskie. Na trasie można zobaczyć: zabagnione doliny,
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oraz grodzisko pojaćwieskie w Mieruniszkach, interesujące strumienie;
- szlak osadnictwa puszczańskiego o długości ok. 29 km, z Filipowa, zataczający łuk przez wsie Garbas
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Zuśnianki,
- szlak pieszy: Bakałarzewo – Filipów - Czarne – Pluszkiejmy – 38,2 km,
- szlak pieszy: Stańczyki – Przerośl – Supienie - Filipów – Bakałarzewo – Raczki – 54 km;
- szlak kajakowy rzeki Rospudy o długości 78,5 km (o randze krajowej) rozpoczynający się na jeziorze
Rospuda we wsi Czarne, a kończący na jeziorze Necko w Augustowie; na odcinku od źródeł do Raczek Rospuda przepływa przez dziewięć jezior. Szlak kajakowy uciążliwy, dla wytrawnych wodniaków;
- szlak turystyki samochodowej i motorowej z Suwałk przez Filipów w kierunku Gołdapi. Szlak prowadzi
najbardziej interesującymi krajobrazowo i krajoznawczo rejonami - dla podróżujących samochodami,
motocyklami, dla wycieczek autokarowych, również dla wycieczek rowerowych.
Ważnym elementem infrastruktury rekreacyjnej są punkty widokowe, których część znajduje się przy
szlakach turystycznych.
Na terenie Gminy Filipów zlokalizowane są następujące punkty widokowe:
- krawędź wysoczyzny we wsi Garbas Pierwszy – widok w kierunku południowym na jez. Garbaś;
- wysoka krawędź nad wschodnim brzegiem jez. Długie – widok na rynnę rzeki Rospuda i na północną
część jeziora;
- grobla między jeziorami Rospuda i Kamienne – widok na oba jeziora;
- szczyt wału ozowego (polna droga) pomiędzy jeziorami Wysokie i Rospuda – widok na oba jeziora;
- krawędź wysoczyzny na zachodnim brzegu jez. Kamienne w Filipowie - widok na rynnę jeziora;
- wysoki brzeg we wsi Wólka – widok na jeziora Rospuda i Kamienne;
- krawędź wysoczyzny nad zachodnim krańcem jez. Jemieliste – widok na rynnę jeziora;
oraz punkty obserwacji krajobrazu:
- wzniesienie o wysokości 223,7 m n.p.m. we wsi Supienie - widoki na jeziora Rospuda, Czarne i
Bitkowskie, krajobraz moreny czołowej;
- szczyty wzgórz w okolicy wsi Huta – krajobrazy morenowe o charakterze podgórskim, jezioro Rospuda;
- Borsucza Góra – wzniesienie o wysokości 236,3 m n.p.m. we wsi Nowa Dębszczyzna – krajobraz
morenowych wzgórz i zabagnionych dolin;
- Góra Krzyżowa – wzniesienie na północny-wschód od Filipowa – rozległe widoki na dolinę Rospudy z
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DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W GMINIE

Przewagi inwestycyjne
Przewagi inwestycyjne danego regionu/gminy, na podstawie dostępnych badań, wypowiedzi inwestorów, lokalnych autorytetów, czy przedstawicieli samorządu.
Gmina Filipów znajduje się na obszarze województwa podlaskiego. Do zalet tego regionu można zaliczyć:
• położenie w geograficznym centrum Europy oraz w Unii Europejskiej, co odgrywa zasadniczą rolę
zarówno w transporcie lokalnym, jak i transporcie międzynarodowym,
• na terenie województwa zlokalizowanych jest wiele tranzytowych dróg szybkiego ruchu, z których
najważniejszą jest Berlin – Warszawa – Grodno – Sankt Petersburg i trasa Warszawa – Helsinki (część
drogi ekspresowej – Via Baltica, która łączy kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą),
• duży areał użytków zielonych stwarza warunki do hodowli bydła, głównie mlecznego, co znalazło wyraz w
wiodącej pozycji województwa podlaskiego na rynku,
• ze względu na dobre warunki dla hodowli zwierząt istnieją możliwości rozwoju produkcji energii
odnawialnej,
• kapitał ludzki województwa tworzą największe w regionie uczelnie wyższe:
- Uniwersytet w Białymstoku – główne kierunki kształcenia: informatyka, biologia, chemia, ekonomia, fizyka,
matematyka, ochrona środowiska, prawo, socjologia, filologia wschodniosłowiańska,
- Politechnika Białostocka – główne kierunki kształcenia: architektura i urbanistyka, automatyka
przemysłowa, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, inżynieria elektryczności, informatyka, inżynieria
ochrony środowiska, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie produkcją,
• wysoko ocenione (kategoria I) przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uczelnie:
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii oraz Wydział
Farmaceutyczny
Atuty
gminy z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Krótki
opis (w w
punktach)
atutów/przewag
gminy
w zakresie
inwestycyjnej i potencjału intelektu- Uniwersytet
Białymstoku;
Wydział Nauk
o Zdrowiu
oraz atrakcyjności
Wydział Fizyki,
alnego.
• niskim kosztom pracy towarzyszy relatywnie wysoka wydajność pracy,
• stosunkowo też wysoka innowacyjność w porównaniu do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego,
•PRZEWAGI
w regionie znajdują
się cztery GMINY
parki narodowe:
INWESTYCYJNE
FILIPÓWBiałowieski Park Narodowy (wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO), Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy.

- tereny w zasobach mienia komunalnego przeznaczone pod inwestycje,
- opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego,
- atrakcyjne ceny gruntów inwestycyjnych,
- dobra komunikacja drogowa: droga wojewódzka nr 652,
- dostępność kadrowa,
- przyjazny inwestorom samorząd,
- punkt obsługi inwestora,
- uzbrojone tereny inwestycyjne,
- sąsiedztwo aglomeracji miejskich,
- obszar wiejski,
- tereny rekreacyjne i rolne.
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Atrakcje gminy
Opis uroków gminy i danego regionu (atrakcje turystyczne) wraz z galerią zdjęć.

Gmina Filipów Leży w północno-wschodniej części powiatu suwalskiego, sąsiaduje z gminami:
Bakałarzewo, Raczki, Przerośl, Suwałki oraz gminami województwa warmińsko-mazurskiego: Kowale
Oleckie, Olecko, Gołdap, Dubeninki. Początki powstania Filipowa sięgają 1512 roku, gdy na nadanych
bojarom braciom Szembelom terenach powstała wieś Szembelowo, która wraz z wsią Dowspuda utworzyły
miasto Filipów. Akt lokacji na prawie magdeburskim wystawił 8 września 1570 r. w Warszawie król Zygmunt
August. Miasto otrzymało herb Rak. Swymi granicami sięgało Jeziora Rospuda i Jeziora Jemieliste. Do
początku XVII w. powstały tam przedmieścia Jemieliste, Olszanka, Szafranki, Wólka. Filipów i okolica
tworzyły starostwo filipowskie. Pierwszym starostą był Aleksander Gwagnin.
Gmina Filipów zajmuje obszar 15 035 ha, z czego 1494 ha to lasy, a 1080 ha wody, występuje13
zbiorników wodnych. Jest to gmina o charakterze rolniczym, a tereny użytkowane rolniczo zajmują 11 261
ha, nieużytki 2 280 ha. Podstawową produkcję stanowi hodowla bydła i trzody chlewnej. W skład gminy
wchodzi 26 sołectw, które zamieszkuje ok. 4200 osób.
Atutem Gminy Filipów jest zdrowe powietrze i czysta woda. Jednym z najpiękniejszych fragmentów gminy
jest Dolina Rospudy między jeziorami Czarne i Garbaś. Atrakcją Gminy jest szlak kajakowy Rospuda
słynny w całej Polsce. Jego długość wynosi 8,5 km przy spadku 71cm/km. Korzystne walory
turystyczno-krajobrazowe gminy stanowią naturalne bogactwo wykorzystywane w dowolny sposób przez
turystów. Licznie występujące jeziora stanowią raj dla miłośników wędkarstwa. Na turystów czekają kwatery
agroturystyczne we wsiach Rospuda, Jemieliste, Wólka, Filipów, Filipów Drugi, Czarne.
Ciekawe miejsca:
Wypowiedzi
inwestorów
- kościół parafialny (kościół murowany oraz dzwonnica drewniana),
Wypowiedzi
już obecnych
w gminie lub
- schron z II inwestorów
wojny światowej
(ukryty częściowo
podkluczowych
plebanią), przedsiębiorców.
- schron bojowy piechoty z II wojny światowej,
- cmentarze: rzymskokatolicki, ewangelicki, mariawicki oraz żydowski z XVII w.
Aktualnie brak informacji. Dane będą uzupełniane na bieżąco.
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WSPARCIE DLA INWESTORA
Informacja o wsparciu dla inwestora na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym i krajowym.

Zachęty na poziomie regionalnym
Informacje o instytucjach regionalnych, zajmujących się wsparciem dla przedsiębiorców oraz link na ich strony
(np. SSE, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe, czy inni partnerzy regionalni); wsparcie w ramach
RPO (wskazanie linków do stron urzędów marszałkowskich, ARR lub innych podmiotów odpowiedzialnych
w regionie za zarządzanie RPO).

Instytucje zajmujące się wsparciem dla przedsiębiorców:
- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna - https://www.ssse.com.pl/
- Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp.z o.o.- https://www.park.suwalki.pl/
- Agencja Rozwoju Regionalnego - https://www.ares.suwalki.pl/
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - https://www.wrotapodlasia.pl/.

Zachęty na poziomie krajowym
Pomoc dostępna w ramach projektów ponadregionalnych (granty lub wsparcie finansowe z programów UE)

Informacja o uregulowaniach prawnych czy kwestiach pomocy publicznej
GMINA FILIPÓW W POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI - INSTRUMENT WSPARCIA NOWEJ
INWESTYCJI
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1. Najwyższa w kraju intensywność pomocy publicznej do 50%.
2. Najwyższa w kraju ulga w podatku dochodowym dla przedsiębiorców:
- do 70 % dla małego przedsiębiorcy,
- do 60% dla średniego przedsiębiorcy,
- do 50% dla dużego przedsiębiorcy licząc od wartości inwestycji.
3. Decyzja o wsparciu na 15 lat.
- kryteria ilościowe: najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją dla
przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu:
- mikro - 0,2 mln zł,
- mały - 0,5 mln zł,
- średni - 2 mln zł,
- duży - 10 mln zł,
- kryteria jakościowe: najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania dla przedsiębiorców chcących
skorzystać z decyzji o wsparciu - 4 pkt.

Informacje o wsparciu oferowanym bezpośrednio przez POI:
Potencjał inwestycyjny gminy (oferta terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal
i magazynów)

Teren inwestycyjny KOLONIE-Filipów:
nr geod. 505/3, 503/3 obręb ewid. Filipów, powierzchnia : 5,4292 ha,
brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczenie wg Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Filipów - tereny usługowe.
Dojazd odbywa się drogą asfaltową o szerokości ok 5,5 m,
droga ekspresowa S61 oddalona o ok 20 km.
Lotnisko międzynarodowe w Kownie w odległości 160 km.
Dostępne media: elektryczność, woda, kanalizacja (możliwość przyłącza ok 100 m), światłowód.
Teren inwestycyjny POLETKO-Filipów Czwarty:
nr geod. 874/1, 874/2, 873, 927, 926/1, 926/2, 925, 924, 923, 922, 921 obręb ewid. Filipów, powierzchnia
5,5585 ha.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie uchwalania -planowane przeznaczenie
tereny produkcyjno usługowe,
według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Filipów - tereny
rolne. Dojazd odbywa się drogą asfaltową o szerokości ok 5,5 m,
droga ekspresowa S61 oddalona o ok 20 km. Lotnisko międzynarodowe w Kownie w odległości 160 km.
Dostępne media: elektryczność, woda, kanalizacja (możliwość przyłącza ok 100 m), światłowód.

Zachęty inwestycyjne udzielane przez Radę Gminy, urzędy pracy oraz SSE, parki naukowotechnologiczne i przemysłowe itd.

Wsparcie inwestycyjne udzielane jest przez następujące podmioty i programy:
1. Gmina Filipów - https://filipow.pl/
2. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - https://www.ssse.com.pl/
3. Białostocki Park Naukowo - Technologiczny - https://bpnt.bialystok.pl/PL
4. Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej - https://inkubatorpb.pl/
5. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - https://www.wrotapodlasia.pl/
6. Regionalny Program Województwa Podlaskiego - https://rpo.wrotapodlasia.pl/
7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - https://prow.wrotapodlasia.pl/
8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - https://www.kowr.gov.pl/
9. Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp.z o.o. - https://www.park.suwalki.pl/
10. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach - https://suwalki.praca.gov.pl/.
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Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na
poziomie gminy

Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy
oferuje powołany Punkt Obsługi Inwestora obsługiwany przez pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju,
funkcjonujący w ramach struktur Urzędu Gminy Filipów.
Dane adresowe: Punkt Obsługi Inwestora, Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów, godziny
otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, pokój 22, tel. 87 5559221, e-mail:
sekretariat@filipow.pl.
Bezpośredni kontakt do Referatu Inwestycji i Rozwoju:
Jolanta Kibitlewska – kierownik referatu, pokój 6, tel. 87 5559225, e-mail: jolanta.kibitlewska@filipow.pl,
Paulina Andryszczyk - ochrona środowiska, pokój 26, tel. 87 5559226, e-mail:
paulina.andryszczyk@filipow.pl,
Ewelina Chmielewska - planowanie przestrzenne, pokój 26, tel. 87 5559226, e-mail:
ewelina.chmielewska@filipow.pl,
Szymon Skowina - wsparcie POI, pokój 3, tel. 87 5559223, e-mail: szymon.skowina@filipow.pl.

Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczoprawnego inwestycji

Dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji oferuje
powołany Punkt Obsługi Inwestora obsługiwany przez pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju (tel. 87
555 92 21), funkcjonujący w ramach struktur Urzędu Gminy Filipów.
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Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej
z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców

Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem
inwestora, oraz partnerów i poddostawców realizuje powołany Punkt Obsługi Inwestora obsługiwany przez
pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju, funkcjonujący w ramach struktur Urzędu Gminy Filipów.
Dane kontaktowe poniżej.

Oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wsparcie firm, które już działają na terenie gminy,
poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów
związanych w działalnością na terenie gminy)
Działaniami opieki poinwestycyjnej dla firm zajmuje się powołany w ramach struktur Urzędu Gminy Filipów
Punkt Obsługi Inwestora obsługiwany przez pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju.
Dane adresowe: Punkt Obsługi Inwestora, Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów, godziny
otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, pokój 22, tel. 87 5559221, e-mail:
sekretariat@filipow.pl.
Bezpośredni kontakt do Referatu Inwestycji i Rozwoju:
Jolanta Kibitlewska – kierownik referatu, pokój 6, tel. 87 5559225, e-mail: jolanta.kibitlewska@filipow.pl,
Paulina Andryszczyk - ochrona środowiska, pokój 26, tel. 87 5559226, e-mail:
paulina.andryszczyk@filipow.pl,
Ewelina Chmielewska - planowanie przestrzenne, pokój 26, tel. 87 5559226, e-mail:
ewelina.chmielewska@filipow.pl,
Szymon Skowina - wsparcie POI, pokój 3, tel. 87 5559223, e-mail: szymon.skowina@filipow.pl.
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OFERTA LOKALIZACYJNA
(greenfield - tereny pod inwestycje od podstaw, brownfield - gotowe obiekty typu hala produkcyjna, powierzchnie biurowe, oferty dla sektora turystycznego - działki, zabudowania lub działki z zabudowaniami)

Lokalizacja
Dokładny adres, powierzchnia, max. dostępna powierzchnia, możliwość powiększenia powierzchni
Tereny inwestycyjne KOLONIE-Filipów - GREENFIELD
nr geod. 505/3, 503/3 obręb ewid. Filipów
Powierzchnia :5,4292 ha
Możliwość powiększenia, po wcześniejszym uzgodnieniu/ wyrażeniu zgody przez innych właścicieli
gruntów.
Tereny inwestycyjne POLETKO-Filipów Czwarty - GREENFIELD
nr geod. 874/1, 874/2, 873, 927, 926/1, 926/2, 925, 924, 923, 922, 921 obręb ewid. Filipów
Powierzchnia 5,5585 ha
Możliwość powiększenia gruntów, po wcześniejszym uzgodnieniu/ wyrażeniu zgody przez innych
właścicieli gruntów.

Informacje o nieruchomości
Właściciel/właściciele, przeznaczenie w MPZP lub SU

Właścicielem działek jest Gmina Filipów.
Kolonie - Filipów - Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Przeznaczenie wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Filipów tereny usługowe.
Poletko - Filipów Czwarty - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie uchwalania
(planowane przeznaczenie tereny produkcyjno usługowe).

Połączenia transportowe
droga dojazdowa, rodzaj nawierzchni, szerokość; dostępność drogi ekspresowej lub autostrady /numer i odległość w km do wjazdu/, najbliższe lotnisko międzynarodowe /odległość w km/
Nieruchomości przeznaczone pod inwestycje są bardzo dobrze skomunikowane. Teren inwestycyjny
KOLONIE przylega bezpośrednio po drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 6 m. Odległość
od:
- drogi wojewódzkiej nr 652 - 0,5 km,
- drogi ekspresowej S61- 20 km,
- lotniska międzynarodowego w Kownie - 160 km.
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Teren inwestycyjny POLETKO przylega bezpośrednio po drogi gminnej o nawierzchni żwirowej szerokości
5 m. Odległość od:
- drogi powiatowej nr 1109B - 0,5 km,
- drogi wojewódzkiej nr 652 - 0,5 km,
- drogi ekspresowej S61- 21 km,

Dostępne media
elektryczność, woda, kanalizacja, gaz, inne; jeśli nie ma, należy podać odległość do najbliższego przyłącza
Teren inwestycyjny POLETKO-Filipów Czwarty
Elektryczność -Tak
Woda - Tak
Kanalizacja - Możliwość przyłącza ok 400 m
światłowód- Tak
Teren inwestycyjny KOLONIE-Filipów
Elektryczność - Tak
Woda - Tak
Kanalizacja - Możliwość przyłącza ok 100 m
Światłowód - Tak

zaprojektowana sieć wodociągowa, dostęp do sieci energetycznej
Teren inwestycyjny KOLONIE: działki uzbrojone; sieć wodna, elektryczna i telekomunikacyjna znajduje sie
przy pasie drogowym; na sąsiedniej działce zlokalizowana jest gminna oczyszczalnia ścieków.

KONTAKT
Teren inwestycyjny POLETKO:
Dane kontaktowe oraz godziny pracy osób zajmujących się obsługą inwestora oraz, jeśli to możliwe, kontakt
do biura prasowego (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy oraz informacja dot. znajomości języków
obcych)
Dane adresowe: Punkt Obsługi Inwestora (POI), Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów,
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, pokój 22, tel. 87 5559221, e-mail:
sekretariat@filipow.pl.
Bezpośredni kontakt do Referatu Inwestycji i Rozwoju:
Jolanta Kibitlewska – kierownik referatu, pokój 6, tel. 87 5559225, e-mail: jolanta.kibitlewska@filipow.pl,
Paulina Andryszczyk - ochrona środowiska, pokój 26, tel. 87 5559226, e-mail:
paulina.andryszczyk@filipow.pl,
Ewelina Chmielewska - planowanie przestrzenne, pokój 26, tel. 87 5559226, e-mail:
ewelina.chmielewska@filipow.pl,
Szymon Skowina - wsparcie POI, pokój 3, tel. 87 5559223, e-mail: szymon.skowina@filipow.pl.

13

