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PG.0057.3.2017 

 

 

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  

w okresie od 10 marca 2017 roku do 10 kwietnia 2017 roku. 

 

 

11 marca 2017 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce odbył się już po raz 

piąty Edukacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa hajnowskiego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych. Po otwarciu zawodów przez Burmistrza Miasta Hajnówka - Jerzego Siraka, do 

rywalizacji przystąpiło sześć ekip reprezentujących: OSiR Puszcza Hajnówka, Orzeł Siemiatycze, 

Ruch Wysokie Mazowieckie oraz Kamieniec (Białoruś). Zawody zostały podzielone na dwie 

części. W pierwszej odsłonie współzawodnictwa sportowego drużyny rywalizowały w systemie 

„każdy z każdym” - rozegrano piętnaście meczów. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszedł zespół 

Orła Siemiatycze, wyprzedzając drużynę Ruch Wysokie Mazowieckie. Najlepszym strzelcem 

turnieju został Damian Jabłoński (Ruch), bramkarzem Adam Jabłoński (Ruch), a zawodnikiem, 

Szymon Stypułkowski (Orzeł). 

24 marca odbył się wernisaż wystawy jubileuszowego X Przeglądu na Haft i Koronkę 

Powiatu Hajnowskiego. Otwarcia dokonał Burmistrz Jerzy Sirak, podsumowując dotychczasowy 

artystyczny wymiar przedsięwzięcia. Początek wieczoru uświetnił występ najmłodszych wokalistek 

Studia Piosenki Estradowej – Zofii Filipiuk oraz Oli Wołczyk. W tegorocznej edycji wzięło udział 

37 uczestników. Wystawa ukazuje przekrój technik oraz form ich wykorzystania. Duże wrażenie 

robią ręcznie wyszywane haftem krzyżykowym obrazy – „Sobór Wasyla Błogosławionego w 

Moskwie”, „Ostatnia wieczerza” czy „Chrystus błogosławiący”. Inspiracją dla hafciarek była też 

przyroda (pejzaże, krajobrazy, kwiaty), martwa natura. Sentyment wzbudzają ręcznie haftowane 

regionalnym (białoruskim) wzorem ręczniki. Jeden z nich został wykonany na wzór ręcznika 

pochodzącego z ok. 1927 r. Zobaczyć również możemy wzorzyste serwety, obrusy wykonane 

metodą szydełkową. Ona też stała się w ostatnim czasie inspiracją do tworzenia świątecznych 

ozdób – sploty szydełkowe zdobią wielkanocne jajka, bożonarodzeniowe bombki. Niezwykle 

ciekawa biżuteria (broszki, naszyjniki, bransoletki) wyszła spod rąk twórczyń, stosujących technikę 

koralikową (beading), sutasz, filcowania na mokro. Niezmiernie ważne w tym wszystkim jest 

podtrzymywanie tradycji, która praktykowana pozostaje od wielu pokoleń i stała się elementem 

dziedzictwa kulturowego regionu. 

29 marca 2017 r. w galerii Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyła się 

wystawa Pracowni Technik Plastycznych działającej przy Muzeum. Na wystawie prezentowane są 

wybrane prace powstałe w Pracowni na przestrzeni roku 2016. Na wystawie można zobaczyć 

zarówno techniki malarskie jak i graficzne. Uczestnicy pracowni to: Andrejuk Zenaida, 

Chilimoniuk Mirosław, Kierdelewicz Tamara, Kulik Iwona, Kulik Sławomir, Kuptel Magdalena, 

Łogwiniuk Irena, Malinowska Eugenia, Prokopiuk Julia, Sapiołko Marek. 

31 marca 2017 r. Hajnówkę odwiedził Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko, 

Wiceminister Środowiska Andrzej Konieczny, Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, którzy 

spotkali się z samorządowcami i mieszkańcami Hajnówki i regionu Puszczy Białowieskiej, aby 

przedstawić program ochrony dla Puszczy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele 

nadleśnictw oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych. Spotkanie miało charakter otwarty. W 

trakcie spotkania Minister Jan Szyszko przekonywał mieszkańców do swoich racji, wielokrotnie 

podkreślał wartość kulturowo – przyrodniczą Puszczy Białowieskiej, przypomniał ponadto, że w 

Puszczy przeprowadzono pełną inwentaryzację zasobów przyrodniczych. Inwentaryzacja wykazała, 

że w Puszczy znajduje się ok. 4 mln metrów sześc. martwego drewna. Ponadto, wyznaczono 1450 

powierzchni referencyjnych; pełną dokumentację zasobów tych miejsc prowadziło 200 specjalistów 

z różnych dziedzin. Dokonano inwentaryzacji prawie 1,4 tys. Gatunków, powstały mapy 

występowania tych gatunków. Minister oświadczył, że w tym roku rozpocznie się, zgodnie z 

prawem Unii Europejskiej, proces naprawczy, gdzie nastąpi powrót do tego, aby odtworzyć te 
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siedliska i te gatunki, które poprzednio występowały. Dodał, że będzie również prowadzony 

monitoring, identyczny jak w 2016 r. Stawiane przez Ministra tezy uzupełnił Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny. Podsekretarz wyjaśnił, iż przeprowadzona 

inwentaryzacja odkryła ślady działalności człowieka na obszarze Puszczy Białowieskiej. Według 

Andrzeja Koniecznego przy wykorzystaniu nowych technologii wykryto m.in. ponad 20 tys. 

artefaktów archeologicznych. Ponadto, znaleziono miejsca noszące ślady wypalania drewna 

drzewnego oraz odkryto pozostałości granic na miedzach usypywane kamieniami – pasy szerokości 

metra. Badania na odkrytych stanowiskach są nadal prowadzone. Badania wykazały, że tam, gdzie 

nie ma człowieka, ginie różnorodność biotyczna, ginie zarówno w zakresie liczebności, jak i 

jakości, czyli poszczególnych gatunków — przekonywał Andrzej Konieczny. 

Debatę moderowała Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska. Obecni na sali samorządowcy i 

mieszkańcy w większości wyrazili swoje poparcie dla Ministra Jana Szyszki. Głos zabrali m.in. 

Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, radna powiatu hajnowskiego Olga Rygorowicz, którzy podziękowali 

Ministrowi Szyszce za pracę na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Przychylnie nt. działań 

Ministerstwa wypowiedzieli się także mieszkańcy regionu. Podczas spotkania pojawiły się także 

pytania m.in. o realizację porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych a 

przedstawicielami samorządów (pytał radny sejmiku Województwa Włodzimierz Pietroczuk) czy o 

kwestię gazyfikacji regionu (pytała radna powiatu hajnowskiego Olga Rygorowicz). Wiceminister 

Andrzej Konieczny stwierdził, że na mocy porozumienia podpisanego na początku marca pomiędzy 

Lasami Państwowymi a samorządami, na terenie tych samorządów mają być zrealizowane 

inwestycje związane z turystyką, np. będą poprawiane drogi i budowane wiaty edukacyjne. Koszt 

inwestycji w 2017 r. ma wynieść ok. 5 mln zł. W kwestii gazyfikacji wypowiedział się natomiast 

Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. Wiceminister przypominał o inwestycji, jaka ma być 

wykonywana na terenie miasta Bielsk Podlaski, jednocześnie zapewnił, iż miasto Hajnówka zostało 

uwzględnione w planach inwestycyjnych. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk wyraził nadzieję 

na kontynuowanie współpracy – w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją Lasów 

Państwowych, jak również w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa 

Ministerstwa Rozwoju. Przedstawiciel Stowarzyszenia SANTA Obrona Puszczy Białowieskiej 

Mieczysław Gmiter wręczył Ministrowi Janowi Szyszce list podpisany przez samorządowców oraz 

mieszkańców, wyrażający poparcie dla działań Ministerstwa. 

3 kwietnia 2017 roku Hajnowianie uczcili Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. O godzinie 

10.00 spod Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce wyruszył II Marsz pod 

hasłem „Autyzm nie przeszkadza sięgnąć chmur”. Uczestnicy marszu przeszli przez centrum miasta 

pod siedzibę samorządu, gdzie czekali już na nich samorządowcy: Wicestarosta Jadwiga 

Dąbrowska, Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, Sekretarz Miasta Hajnówka Jarosław 

Grygoruk oraz pracownicy Urzędu Miasta i Starostwa. Organizator „niebieskiego” korowodu - 

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Hajnówce. Dyrektor SOSW w Hajnówce Lucyna 

Wawreszuk zachęcała do sięgnięcia do Karty Praw Osób z Autyzmem. 

6 kwietnia 2017 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyły się II 

Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem "Twoja kariera w Twoich rękach”. Inicjatorami 

przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce oraz Powiatowy Urząd Pracy w 

Hajnówce. Patronat honorowy na targami objęli Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Starosta 

Hajnowski. Wszystkich uczestników targów powitali Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży w Białymstoku Agnieszka Jankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 

Hajnówce Marek Roszczenko. Targi oficjalnie otworzył Wojewódzki Komendant Ochotniczych 

Hufców Pracy w Białymstoku Adam Krzysztof Romatowski. Głos zabrał także Starosta Hajnowski 

Mirosław Romaniuk oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina 

Mironowicz. W oficjalnym otwarciu targów udział wzięli także zaproszeni goście: przedstawiciele 

samorządów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i instytucji, przedstawiciele służb 

mundurowych oraz adresaci przedsięwzięcia - młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby 

poszukujące pracy. Udział w targach stanowił okazję do rozmowy – z przedsiębiorcami czy doradcą 

zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, przejrzenia aktualnych ofert pracy oraz szkoleń. W 
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przedsięwzięciu wzięło udział ponad dwudziestu wystawców, m.in. pracodawcy, przedstawiciele 

szkół wyższych i policealnych, instytucje rynku pracy działające na rzecz młodzieży i osób 

bezrobotnych. W trakcie targów prezentowali się nie tylko przedsiębiorcy oraz agencje pracy - 

wszyscy zainteresowani pracą w służbach mundurowych mogli skonsultować warunki rekrutacji w 

rozmowie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. O pracy w sektorze 

administracji publicznej opowiadali z kolei pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Uczestnicy targów mogli również zasięgnąć porady doradcy zawodowego - Powiatowego Urzędu 

Pracy w Hajnówce. 

8 kwietnia 2017 roku w Hajnówce na placu przed marketem Batory przy ul. Batorego odbył 

się I Hajnowski Jarmark Wielkanocny. Jarmark odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i 

organizowany był przez PSS Społem Hajnówka. Ideą, oprócz zwykłego handlu, była integracja 

mieszkańców i zaangażowanie ich do wspólnego udziału i tworzenia Jarmarku. Integralną częścią 

Jarmarku był konkurs pod hasłem "Piękno polskiej pisanki", w którym udział wzięły hajnowskie 

przedszkola i szkoły podstawowe. Dzieci wraz z opiekunami przygotowały swoje stoiska z 

wyeksponowanymi pracami konkursowymi i w czasie trwania Jarmarku prezentowały swoje 

placówki. Oprócz stoisk promocyjnych hajnowskich placówek były oczywiście stoiska handlowe 

rękodzielników, Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Fundacji Oni To My. 

 

 

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny-umowę sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej oznaczonej numerem geodezyjnym 

1633/16 o pow. 0,4444 ha, zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot 

własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – wartość przedmiotu umowy 

96.046,00 zł + koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 549,00 zł, 

 Ogłoszono IV przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej 

zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym w złym stanie 

technicznym położonej w Hajnówce przy ul. Szosa Kleszczelowska oznaczonej numerem 

geodezyjnym 169 o pow. 5993 m2, cena wywoławcza 130.000,00 zł + VAT (zwolniony) + 

koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 2.626,00 zł, 

 Wydano decyzję w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 909/1 

położonej w Hajnówce ul. Topolowej – własność osoby fizycznej, 

 Wydano decyzję w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 908/5 

i 909/2 położonej w Hajnówce ul. Leszczynowej – własność osoby fizycznej, 

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 2320/147 położonej w Hajnówce ul. Małej – własność Gmina Miejska Hajnówka, 

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 1874/1 położonej w Hajnówce ul. M. Reja – własność Gmina Miejska Hajnówka 

– trwały zarząd Przedszkole Samorządowe, 

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 1885/7 położonej w Hajnówce ul. M. Reja – własność Parafia Prawosławna, 

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 1/190 położonej w Hajnówce ul. J. Filipczuka – własność Gmina Miejska 

Hajnówka, 

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 987 położonej w Hajnówce ul. Jodłowej – własność osoby fizycznej, 

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 257 położonej w Hajnówce ul. Górnej – własność osoby fizycznej, 

 Zawarto umowę dzierżawy z Cyrkiem Korona. 
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Z zakresu zamówień publicznych: 

 W dniu 14.03.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

"Dostawa materiałów drogowych" Przetarg wygrała firma: Pater Firma A.E. Daniluk s.j. z 

siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 87, lok.11 za kwotę 111.763,95 zł. Umowę na 

realizację zadania podpisano w dniu 14.03.2017 r. 

 W dniu 28.03.2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulic w Hajnówce". Zamówienie 

dotyczy ulic M. Reja, Magnoliowej, Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Słonecznikowej i 

Białowieskiej. 

 W dniu 05.04.2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

"Przebudowa ulic w Hajnówce 2017". Zamówienie dotyczy ulic Sarniej, S. Żeromskiego, 

Ciasnej, Urodzajnej, Pszenicznej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Sikorki, Kukułki, Skowronka, 

Kruczej i Jarzębinowej. 

 

Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 

1. wydano 233 decyzje zmieniające przyznające stypendium szkolne na dalszą część roku 

szkolnego 2016/2017, od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. 

2. wydano 1 decyzję odmawiającą przyznania stypendium szkolnego na okres od 01.01.2017r. do 

30.06.2017r. 

3. Udzielono wsparcia finansowego na kwotę 200,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Białowieży na Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS w piłce siatkowej. Impreza 

sportowa odbyła się w dniu 8 kwietnia 2017 r. 

4. Burmistrz Miasta Hajnówka objął patronatem ogólnopolską konferencję naukową nt. „Roli 

parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenia monitoringu 

przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce”, która odbyła się w dniach 28 

– 31.03.2017r. Organizator konferencji Białowieski Park Narodowy i Centrum UNEP/GRID 

Warszawa, 

5. Burmistrz Miasta Hajnówka wyraził zgodę na zorganizowanie dla ucznia Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Hajnówce nauczania indywidualnego, od dnia 27.03.2017r. do 23.06.2017r., w związku 

z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanego przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Hajnówce. 

6. Udzielono wsparcia finansowego na kwotę 500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w 

Hajnówce na zakup nagród rzeczowych dla uczestników i zwycięzców konkursu „Nasze 

Bezpieczeństwo 2017” oraz przekazano nagrody rzeczowe (gadżety promocyjne). 

7. Udzielono wsparcia finansowego na kwotę 800,00 zł dla Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej w Hajnówce na zakup nagród dla uczestników Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego. 

8. Zebrano, scalono i przekazano do Kuratorium Oświaty w Białymstoku (za pośrednictwem 

Systemu Informacji Oświatowej) dane dotyczące hajnowskich placówek oświatowych, według 

stanu na dzień 31 marca 2017 r. 

9. Zorganizowano nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów (jednego z Zespołu Szkół Nr 2 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce oraz jednego z Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce). 

10. Sporządzono rozliczenie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2016 

roku. W 2016 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka 

wykorzystano kwotę 46.266,80 zł (na 57.000 zł zaplanowanych). 

11. W dniu 18 marca 2017 roku zorganizowano wyjazd do Białegostoku dla 25 uczniów 

hajnowskich szkół wraz z opiekunami w ramach projektu "Politechnika Białostocka - 

Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy" na wykłady "Jak Świat Przyrody Inspiruje Człowieka" oraz 

pt. "Zadziwiające Krzywe".Ponadto, w dniu 1 kwietnia 2017 r. dzieci uczestniczyły w zajęciach 

w ramach projektu PB HUD pt. „Odblaski oklaski” zorganizowanych w Hajnówce (parking 

przed Parkiem Wodnym w Hajnówce). Dzieci miały możliwość zapoznania się z 
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bezpieczeństwem w ruchu drogowym w aspektach prawnych i praktycznych (zajęcia 

prowadzone były przez Policję i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego), z zasadami pomocy 

przedmedycznej (PCK), z bezpieczeństwem w strefie nadgranicznej (Służba Graniczna). 

Ponadto, Pan Tomasz Samojlik przedstawił dzieciom prezentację nt. „Tajemnice Historii 

Puszczy”, a Politechnika Białostocka prezentację „Tropy i ślady zwierząt”. Natomiast Podlaska 

Izba Mleczarska zachęcała dzieci do picia mleka. 

12. Otrzymano informację o zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

wniosku o płatność złożonego w związku z realizacją projektu „Witamy w przedszkolu”. 

Wniosek obejmuje rozliczenie otrzymanej zaliczki na realizację w/w projektu w wysokości 

ponad 400.000,00 zł. 

13. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka V edycji Konkursu 

Recytatorskiego „Kocham, lubię, szanuję, nie niszczę, nie śmiecę, tylko recytuję...” 

zorganizowanego przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce. 

14. Wyrażono zgodę na dofinansowanie: 

- V Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne” 

(300 zł) oraz XII Wojewódzkiej Ekoolimpiady (nagrody rzeczowe) – wydarzeń 

zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce,  

- Jubileuszu 40 – lecia Przedszkola Nr 2 w Hajnówce – 1000 zł, 

- kosztów wyjazdu Gromad Zuchowych oraz Drużyn Harcerskich wraz z opiekunami (68 

osób) z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce oraz z Zespołu Szkół 

nr 3 w Hajnówce na Obchody Dnia Patrona Św. Jerzego do Kleszczel. 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

 Wydano 2 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 

 Wydano 11 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, 

 Wydano 101 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 

 Wydano 2 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, 

 Wydano 2 decyzje wygaszające dodatek mieszkaniowy, 

 Wydano 31 decyzji przyznających dodatek energetyczny, 

 Przyjęto 60 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Wystawiono 31 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności z 

tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego 

położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2. Stawka 

wywoławcza czynszu miesięcznie - 27,00 zł/m2 plus VAT. 

 

Z zakresu budownictwa i inwestycji: 

 Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: 

a. przebudowę ulic: S. Żeromskiego, Wiejskiej, Sarniej, Zaułek Targowy, Małomiejskiej, 

Jarzębinowej. 

b. wykonanie robót ziemnych i podbudowy, kanalizacji deszczowej, kanałów technologicznych i 

usunięcia istniejących kolizji w ulicach: Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i ulicy bez nazwy, 

Miodowej, Słodkiej i Pszczelej, Skowronka, Kukułki, Sikorki i ulicy bez nazwy, Kruczej, 

c. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulic: M. Reja, 

Magnoliowej, Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Białowieskiej i Słonecznikowej w Hajnówce, 

 Wykonano programy funkcjonalno - użytkowe instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów 

słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie miasta Hajnówka oraz instalacji 

fotowoltaicznych w Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 3. 

 Rozliczenie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku i przekazanie wykonanych 

inwestycji. 

 Kontynuacja prac planistycznych związanych z procedurą sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka (tereny przy 
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Szosie Kleszczelowskiej), oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka - Południe (tereny przy Szosie Kleszczelowskiej i w 

rejonie ul. Słowackiego). 

 Wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, 

zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp. 

 

 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka. 

 


