
Rejestr aktów prawa miejscowego

kadencja 2014 – 2018

Lp. Numer i data podjęcia uchwały W sprawie: Uwagi

2014 rok

1. Uchwała Nr III/16/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 grudnia 2014 r.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy 
ulicy

ul. Doc. Adama Dowgirda
publ. DzUWP rocznik 2015 
poz. 131 z dnia 14.01.2015 r.

2015 rok

2. Uchwała Nr IV/21/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 lutego 2015 r. 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto 
Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 630 z dnia 04.03.2015 r.

3. Uchwała Nr IV/26/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 lutego 2015 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 631 z dnia 04.03.2015 r.

4. Uchwała Nr V/31/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 marca 2015 r.

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 970 z dnia 30.03.2015 r.

5. Uchwała Nr V/33/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Hajnówka na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 930 z dnia 27.03.2015 r.

6. Uchwała Nr V/34/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 marca 2015 r.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 931 z dnia 27.03.2015 r.

7. Uchwała Nr VI/40/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 1577 z dnia 08.05.2015 r.

8. Uchwała Nr VI/41/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 1578 z dnia 08.05.2015 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iii-slash-16-slash-14-rady-miasta-hajnowka-30-grudnia-2014r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-41-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-41-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-41-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-40-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-40-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-40-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-34-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-34-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-34-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-33-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-33-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-33-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-31-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-31-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-slash-31-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-marca-2015-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iv-slash-26-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-lutego-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iv-slash-26-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-lutego-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iv-slash-26-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-lutego-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iv-slash-21-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-lutego-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iv-slash-21-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-lutego-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iv-slash-21-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-lutego-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iii-slash-16-slash-14-rady-miasta-hajnowka-30-grudnia-2014r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-iii-slash-16-slash-14-rady-miasta-hajnowka-30-grudnia-2014r
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9. Uchwała Nr VI/42/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 1555 z dnia 07.05.2015 r.

10. Uchwała Nr VI/43/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 1556 z dnia 07.05.2015 r.

11. Uchwała Nr VI/44/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 1557 z dnia 07.05.2015 r.

12. Uchwała Nr VII/51/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 czerwca 2015 r.

przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 2210 z dnia 01.07.2015 r.

13. Uchwała Nr VII/52/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 czerwca 2015 r.

określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka 
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 2211 z dnia 01.07.2015 r.

14. Uchwała Nr VII/55/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 czerwca 2015 r.

określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów glosowania publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 2212 z dnia 01.07.2015 r.

15. Uchwała Nr VII/56/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 czerwca 2015 r.

określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 2213 z dnia 01.07.2015 r.

16. Uchwała Nr VII/57/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 czerwca 2015 r.

uchwalenia Statutów Osiedli publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 2214 z dnia 01.07.2015 r.

17. Uchwała Nr VII/59/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 czerwca 2015 r. 

zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Hajnówce publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 2215 z dnia 01.07.2015 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-59-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-59-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-59-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-57-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-57-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-57-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-56-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-56-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-56-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-55-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-55-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-55-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-52-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-52-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-52-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-51-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-51-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-51-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-44-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-44-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-44-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-43-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-43-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-43-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-42-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-42-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-42-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-kwietnia-2015-r
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18. Uchwała Nr VII/60/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 czerwca 2015 r.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym 
zarządzony  na dzień 6 września 2015 roku

19. Uchwała Nr VIII/65/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 16 września 2015 r.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 25 października 2015 roku

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 2982 z dnia 22.09.2015 r.

20. Uchwała Nr VIII/68/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 16 września 2015 r.

ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 2983 z dnia 22.09.2015 r.

21. Uchwała Nr IX/75/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 października 2015 r.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy 
ulicy

ul. Makowa 
publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 3461 z dnia 04.11.2015 r.

22. Uchwała Nr X/79/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 listopada 2015 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 3848 z dnia 30.11.2015 r.

23. Uchwała Nr X/80/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 listopada 2015 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 3849 z dnia 30.11.2015 r.

24. Uchwała Nr X/81/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 listopada 2015 r.

warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 3850 z dnia 30.11.2015 r.

25. Uchwała Nr X/82/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 listopada 2015 r.

opłaty targowej publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 3851 z dnia 30.11.2015 r.

26. Uchwała Nr X/83/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 listopada 2015 r. 

zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. 
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 
procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 3852 z dnia 30.11.2015 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-83-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-83-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-83-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-82-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-82-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-82-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-81-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-81-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-81-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-80-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-80-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-80-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-79-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-79-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-79-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-listopada-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-ix-slash-75-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-pazdziernika-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-ix-slash-75-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-pazdziernika-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-ix-slash-75-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-pazdziernika-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-68-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-wrzesnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-68-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-wrzesnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-68-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-wrzesnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-65-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-wrzesnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-65-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-wrzesnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-65-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-wrzesnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-60-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-60-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-60-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2015r


Rejestr aktów prawa miejscowego

kadencja 2014 – 2018

Lp. Numer i data podjęcia uchwały W sprawie: Uwagi

27. Uchwała Nr XI/92/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 16 grudnia 2015 r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 4442 z dnia 21.12.2015 r.

28. Uchwała Nr XI/93/15 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 16 grudnia 2015 r.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Miasta Hajnówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania

publ. DzUWP rocznik 2015
poz. 4460 z dnia 22.12.2015 r.

29. Uchwała Nr XII/99/16 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 10 lutego 2016 r.

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów 
oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 894 z dnia 17.02.2016 r.

30. Uchwała Nr XII/100/16 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 10 lutego 2016 r.

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Hajnówka, 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania 
liczby punktów każdemu kryterium

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 895 z dnia 17.02.2016 r.

31. Uchwała Nr XIV/112/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 maja 2016 r.

przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 2355 z dnia 01.06.2016 r.

32. Uchwała Nr XIV/113/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 maja 2016 r.

uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 2356 z dnia 01.06.2016 r.

33. Uchwała Nr XIV/115/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 maja 2016 r.

zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta 
Hajnówka

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 2357 z dnia 01.06.2016 r.

34. Uchwała Nr XV/119/16 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 6 czerwca 2016 r.

zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 2478 z dnia 09.06.2016 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xv-slash-119-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-6-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xv-slash-119-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-6-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xv-slash-119-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-6-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-115-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-115-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-115-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-113-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-113-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-113-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-112-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-112-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-slash-112-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2016-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-100-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-10-lutego-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-100-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-10-lutego-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-100-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-10-lutego-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-99-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-10-lutego-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-99-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-10-lutego-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-99-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-10-lutego-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-slash-93-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-grudnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-slash-93-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-grudnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-slash-93-slash-15-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-16-grudnia-2015r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-slash-92-slash-15-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-16-grudnia-2015-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-slash-92-slash-15-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-16-grudnia-2015-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-slash-92-slash-15-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-16-grudnia-2015-r


Rejestr aktów prawa miejscowego

kadencja 2014 – 2018

Lp. Numer i data podjęcia uchwały W sprawie: Uwagi

35. Uchwała Nr XVI/120/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2016 r.

ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Hajnówka

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 2799 z dnia 04.07.2016 r.

36. Uchwała Nr XVI/121/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2016 r.

określenia regulaminu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z 
zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 2800 z dnia 04.07.2016 r.

37. Uchwała Nr XVI/124/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2016 r.

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 2801 z dnia 04.07.2016 r.

38. Uchwała Nr XVIII/129/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 lipca 2016 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla 
terenów położonych w rejonie ulicy Rakowieckiego i ulicy Lipowej

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 3193 z dnia 29.07.2016 r.

39. Uchwała Nr XXI/139/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 października 2016 r.

opłaty targowej publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 4065 z dnia 03.11.2016 r.

40. Uchwała Nr XXI/140/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 października 2016 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości publ. DzUWP rocznik 2016 
poz. 4066 z dnia 03.11.2016 r.

41. Uchwała Nr XXI/141/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 października 2016 r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 4067 z dnia 03.11.2016 r.

42. Uchwała Nr XXII/143/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 listopada 2016 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych publ. DzUWP rocznik 2016 
poz. 4578 z dnia 06.12.2016 r.

43. Uchwała Nr XXIII/146/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 12 grudnia 2016 r.

utworzenia odrębnych obwodów glosowania w referendum wojewódzkim w sprawie
budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na 
dzień 15 stycznia 2017 r.

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 4770 z dnia 14.12.2016 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-146-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-12-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-146-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-12-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-146-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-12-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-143-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-143-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-143-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-141-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-141-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-141-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-140-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-140-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-140-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-139-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-139-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-139-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xviii-slash-129-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lipca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xviii-slash-129-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lipca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xviii-slash-129-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lipca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-124-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-124-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-124-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-121-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-121-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-121-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-120-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-120-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-120-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2016r
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44. Uchwała Nr XXIV/149/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 grudnia 2016 r.

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
prowadzonych na terenie Miasta Hajnówka oraz zakresu i trybu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 4960 z dnia 30.12.2016 r.

45. Uchwała Nr XXIV/157/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 grudnia 2016 r.

nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w 
Hajnówce

publ. DzUWP rocznik 2016
poz. 4961 z dnia 30.12.2016 r.

46. Uchwała Nr XXIV/158/16
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla 
terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 329 z dnia 20.01.2017 r.

2017 rok

47. Uchwała Nr XXV/161/17
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 22 lutego 2017 r.

zmiany Uchwały Nr XXXVI/276/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 maja 2014 r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone 
przez Miasto Hajnówka 

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 864 z dnia 01.03.2017 r.

48. Uchwała Nr XXV/164/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 lutego 2017 r.

zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 865 z dnia 01.03.2017 r.

49. Uchwała Nr XXV/166/17
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 22 lutego 2017 r.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy 
ulicy

ul. Propolisowa
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 866 z dnia 01.03.2017 r.

50. Uchwała Nr XXVII/171/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r. 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1286 z dnia 31.03.2017 r.

51. Uchwałą Nr XXVII/174/17
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 marca 2017 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla 
terenów położonych w rejonie ul. Słowackiego

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1344 z dnia 04.04.2017 r.

52. Uchwała Nr XXVII/175/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1287 z dnia 31.03.2017 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-175-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-175-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-175-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-174-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-174-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-174-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-171-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-171-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-171-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-166-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-166-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-166-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-164-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-164-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-164-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-161-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-161-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-161-slash-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lutego-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-158-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-158-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-158-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-157-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-157-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-157-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-149-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-149-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-149-slash-16-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2016r
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53. Uchwała Nr XXVII/176/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.

określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli 
prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1288 z dnia 31.03.2017 r.

54. Uchwała Nr XXVII/177/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2017/2018 do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto 
Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły 
podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium 

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1289 z dnia 31.03.2017 r.

55. Uchwała Nr XXVII/178/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r. 

zmiany nazwy ulicy z ul. Pawła Findera na ul. Agatowa
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1290 z dnia 31.03.2017 r.

56. Uchwała Nr XXVII/179/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r. 

zmiany nazwy ulicy z ul. Małgorzaty Fornalskiej
na ul. Brylantowa 
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1291 z dnia 31.03.2017 r.

57. Uchwała Nr XXVII/180/17
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 marca 2017 r. 

zmiany nazwy ulicy z ul. Władysława Hibnera 
na ul. Kryształowa
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1292 z dnia 31.03.2017 r.

58. Uchwała Nr XXVII/181/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r. 

zmiany nazwy ulicy z ul. Władysława Kniewskiego
na ul. Diamentowa
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1293 z dnia 31.03.2017 r.

59. Uchwała Nr XXVII/182/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.

zmiany nazwy ulicy z ul. Henryka Rutkowskiego
na ul. Bursztynowa 
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1294 z dnia 31.03.2017 r.

60. Uchwała Nr XXVII/183/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.

zmiany nazwy ulicy z ul. Janka Krasickiego
na ul. Szmaragdowa
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1295 z dnia 31.03.2017 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-183-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-183-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-183-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-182-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-182-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-182-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-181-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-181-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-181-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-180-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-180-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-180-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-179-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-179-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-179-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-178-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-178-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-178-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-177-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-177-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-177-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-176-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-176-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvii-slash-176-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-29-marca-2017
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61. Uchwała Nr XXVIII/188/17 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 1825 z dnia 05.05.2017 r.

62. Uchwała Nr XXIX/199/17 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 czerwca 2017 r.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy ulicy ul. Tęczowa
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 2657 z dnia 03.07.2017 r.

63. Uchwała Nr XXIX/200/17 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmiany nazwy ulicy z ul. Armii Ludowej
na ul. Stanisława Lema
publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 2677 z dnia 04.07.2017 r.

64. Uchwała Nr XXXII/222/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 października 2017 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego 
pozbawionych

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 4020 z dnia 02.11.2017 r.

65. Uchwała Nr XXXIV/232/17 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2017 r.

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich 
pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka

publ. DzUWP rocznik 2017
poz. 4468 z dnia 04.12.2017 r.

66. Uchwała Nr XXXV/243/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Hajnówka

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 9 z dnia 02.01.2018 r.

67. Uchwała Nr XXXV/244/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 10 z dnia 02.01.2018 r.

2018 rok

68. Uchwała Nr XXXVI/247/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 31 stycznia 2018 r. 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz 
przyznania liczby punktów każdemu kryterium 

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 705 z dnia 05.02.2018 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvi-ukosnik-247-ukosnik-18-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-31-stycznia-2018-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvi-ukosnik-247-ukosnik-18-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-31-stycznia-2018-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvi-ukosnik-247-ukosnik-18-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-31-stycznia-2018-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-244-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-244-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-244-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-243-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-243-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-243-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiv-ukosnik-232-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-listopada-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiv-ukosnik-232-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-listopada-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiv-ukosnik-232-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-listopada-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxii-ukosnik-222-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-pazdziernika-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxii-ukosnik-222-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-pazdziernika-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxii-ukosnik-222-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-pazdziernika-2017r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxix-ukosnik-200-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-czerwca-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxix-ukosnik-200-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-czerwca-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxix-ukosnik-200-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-czerwca-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxix-ukosnik-199-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-czerwca-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxix-ukosnik-199-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-czerwca-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxix-ukosnik-199-ukosnik-17-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-czerwca-2017-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxviii-slash-188-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-26-kwietnia-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxviii-slash-188-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-26-kwietnia-2017
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxviii-slash-188-slash-17-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-26-kwietnia-2017
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69. Uchwała Nr XXXVI/248/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 31 stycznia 2018 r. 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 906 z dnia 05.02.2018 r.

70. Uchwała Nr XXXVII/250/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 lutego 2018 r. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 985 z dnia 28.02.2018 r.

71. Uchwała Nr XXXVII/251/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 lutego 2018 r. 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasto Hajnówka

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 986 z dnia 28.02.2018 r.

72. Uchwała Nr XXXVII/252/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 lutego 2018 r. 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską 
Hajnówka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 987 z dnia 28.02.2018 r.

73. Uchwała Nr XXXVII/253/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 lutego 2018 r. 

zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w 
sprawie ustalenia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii 
Ponieckiej

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 988 z dnia 28.02.2018 r.

74. Uchwała Nr XXXVII/254/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 lutego 2018 r.

uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok 

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 989 z dnia 28.02.2018 r.

75. Uchwała Nr XXXVIII/262/18 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 marca 2018 r. 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 1652 z dnia 11.04.2018 r.

76. Uchwała Nr XXXVIII/263/18 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 marca 2018 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 1653 z dnia 11.04.2018 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxviii-ukosnik-263-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxviii-ukosnik-263-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxviii-ukosnik-263-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxviii-ukosnik-262-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxviii-ukosnik-262-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxviii-ukosnik-262-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-254-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-254-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-254-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-253-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-253-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-253-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-252-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-252-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-252-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-251-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-251-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-251-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-250-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-250-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvii-ukosnik-250-ukosnik-18-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2018r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvi-ukosnik-248-ukosnik-18-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-31-stycznia-2018-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvi-ukosnik-248-ukosnik-18-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-31-stycznia-2018-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvi-ukosnik-248-ukosnik-18-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-31-stycznia-2018-r
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77. Uchwała Nr XXXVIII/264/18 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 marca 2018 r. 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2018 rok

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 1654 z dnia 11.04.2018 r.

78. Uchwała Nr XXXVIII/269/18 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 marca 2018 r. 

zmiany uchwały Nr XXXVII/251/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasto Hajnówka

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 1655 z dnia 11.04.2018 r.

79. Uchwała Nr XXXVIII/272/18 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 marca 2018 r. 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy
ulicy

ul. Pyłkowa
publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 1656 z dnia 11.04.2018 r.

80. Uchwała Nr XXXVIII/273/18 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 marca 2018 r. 

podziału miasta Hajnówka na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 1657 z dnia 11.04.2018 r.

81. Uchwała Nr XXXVIII/274/18 
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 marca 2018 r. 

podziału  miasta  Hajnówka  na  stałe  obwody głosowania,  ustalenia  ich  numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 1658 z dnia 11.04.2018 r.

82. Uchwała Nr XXXIX/280/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2018 r. 

utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 2488 z dnia 04.06.2018 r.

83. Uchwała Nr XXXIX/281/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2018 r.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, 
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka 

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 2489 z dnia 04.06.2018 r.

84. Uchwała Nr XXXIX/282/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2018 r. 

zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii 
Ponieckiej 

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 2490 z dnia 04.06.2018 r.
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85. Uchwała Nr XXXIX/283/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2018 r. 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Miasta Hajnówka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta 
Hajnówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 2491 z dnia 04.06.2018 r.

86. Uchwała Nr XXXIX/284/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2018 r. 

zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka 2018 r. 

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 2492 z dnia 04.06.2018 r.

87. Uchwała Nr XXXIX/285/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2018 r. 

przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 2493 z dnia 04.06.2018 r.

88. Uchwała Nr XL/292/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 20 czerwca 2018 r. 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce 

publ. DzUWP rocznik 2018
poz. 2777 z dnia 20.06.2018 r.
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