
Rejestr aktów prawa miejscowego

kadencja 2010 – 2014

Lp. Numer i data podjęcia uchwały W sprawie: Uwagi

2010 rok

1. UCHWAŁA Nr III/16/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości DzUWP Nr 11 poz. 155 
z 14.01.2011 r.

2. UCHWAŁA NR III/17/10
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmiany uchwały określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych DzUWP Nr 11 poz. 156 
z 14.01.2011 r.

2011 rok

3. UCHWAŁA NR V/24/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiąca regionalną 
pomoc inwestycyjną

DzUWP Nr 68 poz. 780
z 09.03.2011 r.

4. UCHWAŁA NR V/25/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

zmiany Statutu Miasta Hajnówka DzUWP Nr 68 poz. 781
z 09.03.2011 r.

5. UCHWAŁA NR VI/30/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 marca 2011 r. 

trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

DzUWP Nr 103 poz. 1182
z 13.04.2011 r.

6. UCHWAŁA NR VI/31/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 marca 2011 r. 

Regulaminu Konsultacji Społecznych DzUWP Nr 103 poz. 1183
z 13.04.2011 r. 

7. UCHWAŁA NR VI/35/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 marca 2011 r. 

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

ul. Bartników
DzUWP Nr 103 poz. 1184
z 13.04.2011 r.

8. UCHWAŁA NR VI/36/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 marca 2011 r. 

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

ul. Słonecznikowa
DzUWP Nr 103 poz. 1185
z 13.04.2011 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-24-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-23-lutego-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-36-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-36-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-36-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-35-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-35-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-slash-35-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-31-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-31-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-31-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-30-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-30-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-30-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-25-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-23-lutego-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-25-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-23-lutego-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-25-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-23-lutego-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-24-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-23-lutego-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-v-24-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-23-lutego-2011-r
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9. UCHWAŁA NR VI/37/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 marca 2011 r. 

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

ul. Żytnia
DzUWP Nr 103 poz. 1186
z 13.04.2011 r.

10. UCHWAŁA NR VII/45/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 maja 2011 r. 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

DzUWP Nr 160 poz. 1838
z 10.06.2011 r. 

11. UCHWAŁA NR VII/46/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 maja 2011 r. 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

DzUWP Nr 160 poz. 1839
z 10.06.2011 r. 

12. UCHWAŁA NR VII/48/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 maja 2011 r. 

przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” w 
Hajnówce

DzUWP Nr 160 poz. 1840
z 10.06.2011 r.

13. UCHWAŁA NR VIII/49/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka 
obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr 
geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9 

DzUWP Nr 196 poz 2376
z 26.07.2011 r. 

14. UCHWAŁA NR VIII/50/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka 
obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Słowackiego na działkach o nr 
geodezyjnych: 2680/24, 2680/25

DzUWP Nr 196 poz. 2377
z 26.07.2011 r. 

15. UCHWAŁA NR VIII/51/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka 
obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Warszawskiej na działkach o nr 
geodezyjnych: 2676/13, 2678, 2676/4, 2676/10   

DzUWP Nr 196 poz. 2378
z 26.07.2011 r. 

16. UCHWAŁA NR VIII/52/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 
sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny

DzUWP Nr 183 poz. 2197
z 12.07.2011 r. 

17. UCHWAŁA NR VIII/53/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

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

DzUWP Nr 183 poz. 2198
z 12.07.2011 r. 

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-53-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-53-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-53-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-52-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-52-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-52-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-51-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-51-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-51-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-50-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-50-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-50-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-49-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-49-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-49-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-48-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-48-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-48-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-46-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-46-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-46-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-45-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-45-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vii-slash-45-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-maja-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-37-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-37-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-vi-37-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-marca-2011-r
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18. UCHWAŁA NR VIII/55/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

ustalenia czasu zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych przeznaczonych 
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ustalenia 
opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Hajnówka   

DzUWP Nr 183 poz. 2199
z 12.07.2011 r. 

19. UCHWAŁA NR VIII/56/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

zmiany uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009 
r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka 

DzUWP Nr 183 poz. 2200
z 12.07.2011 r. 

20. UCHWAŁA NR X/59/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 17 sierpnia 2011 r. 

zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania DzUWP Nr 217 poz. 2587
z 01.09.2011 r.

21. UCHWAŁA NR XI/62/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 9 października 2011 r. 

DzUWP Nr 226 poz. 2667
z 09.09.2011 r.

22. UCHWAŁA NR XII/67/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 października 2011 r. 

uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce DzUWP Nr 272 poz. 3267
z 15.11.2011 r.

23. UCHWAŁA NR XII/70/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 października 2011 r. 

zmiany uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
w sprawie nadania nazwy rondu 

ul. Błogosławionego Jana Pawła II
DzUWP Nr 272 poz. 3268
z 15.11.2011 r.

24. UCHWAŁA NR XII/71/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 października 2011 r. 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską 
Hajnówka

DzUWP Nr 272 poz. 3269
z 15.11.2011 r.

25. UCHWAŁA NR XIII/75/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 listopada 2011 r. 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości DzUWP Nr 295 poz. 3648
z 06.12.2011 r. 

26. UCHWAŁA NR XIII/76/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 listopada 2011 r. 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych DzUWP Nr 295 poz. 3649
z 06.12.2011 r. 

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-76-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-76-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-76-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-75-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-75-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-75-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-71-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-71-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-71-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-70-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-70-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-70-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-67-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-67-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xii-slash-67-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-pazdziernika-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-62-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-31-sierpnia-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-62-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-31-sierpnia-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xi-62-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-31-sierpnia-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-59-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-17-sierpnia-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-59-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-17-sierpnia-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-x-slash-59-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-17-sierpnia-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-56-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-56-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-slash-56-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-55-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-55-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-viii-55-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2011-r
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27. UCHWAŁA NR XIII/77/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 listopada 2011 r. 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych DzUWP Nr 295 poz. 3650
z 06.12.2011 r.

28. UCHWAŁA NR XIII/82/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 listopada 2011 r. 

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych DzUWP Nr 301 poz. 3799
z 12.12.2011 r.

29. UCHWAŁA NR XIV/94/11 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 grudnia 2011 r. 

nadania nazwy skwerowi w Hajnówce skwer im. Plutonowego Bolesława
Bierwiaczonka 
DzUWP rocznik 2012 
poz. 435 z 27.01.2012 r.

2012 rok

30. UCHWAŁA NR XVI/118/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 maja 2012 r. 

zmiany uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009 
r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka

DzUWP rocznik 2012 
poz. 181 z 20.06.2012 r. 

31. UCHWAŁA NR XVI/127/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 maja 2012 r. 

przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2012-2015 DzUWP rocznik 2012 
poz. 1808 z 19.06.2012 r.

32. UCHWAŁA NR XVII/131/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego komunikacji
miejskiej w Hajnówce

DzUWP rocznik 2012 
poz. 2076 z 13.07.2012 r. 

33. UCHWAŁA NR XVII/132/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zwierząt zabieranych ze 
sobą do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej w Hajnówce

DzUWP rocznik 2012
poz. 2174 z 20.07.2012 r.

34. UCHWAŁA NR XVII/134/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w 
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Hajnówka 

DzUWP rocznik 2012 
poz. 2077 z 13.07.2012 r. 

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-134-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-134-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-134-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-132-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-132-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-132-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-131-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-131-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvii-slash-131-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-127-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-127-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-127-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-118-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2012r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-118-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2012r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xvi-slash-118-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2012r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-94-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-94-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiv-94-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-slash-82-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-slash-82-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-slash-82-slash-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-77-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-77-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-77-11-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2011-r
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35. UCHWAŁA NR XIX/141/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 września 2012 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

DzUWP rocznik 2012
poz. 2797 z 05.10.2012 r.

36. UCHWAŁA NR XIX/144/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 września 2012 r. 

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

DzUWP rocznik 2012
poz. 2798 z 05.10.2012 r.

37. UCHWAŁA NR XIX/145/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 września 2012 r. 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

DzUWP rocznik 2012 
poz. 2799 z 05.10.2012 r.

38. UCHWAŁA NR XIX/146/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 września 2012 r. 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

DzUWP rocznik 2012 
poz. 2800 z 05.10.2012 r.

39. UCHWAŁA NR XXI/150/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 października 2012 r. 

określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 
punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

DzUWP rocznik 2012
poz. 3351 z 14.11.2012 r.

40. UCHWAŁA NR XXI/156/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 października 2012 r. 

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

DzUWP rocznik 2012 
poz. 3427 z 19.11.2012 r.

41. UCHWAŁA NR XXII/158/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości DzUWP rocznik 2012
poz. 3721 z 04.12.2012 r.

42. UCHWAŁA NR XXII/159/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych DzUWP rocznik 2012 
poz. 3722 z 04.12.2012 r.

43. UCHWAŁA NR XXII/161/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

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

DzUWP rocznik 2012
poz. 3784 z 06.12.2012 r. 

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-161-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-161-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-161-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-159-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-159-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-159-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-158-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-158-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-158-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-156-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-pazdziernika-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-156-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-pazdziernika-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-156-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-pazdziernika-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-150-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-pazdziernika-2012r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-150-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-pazdziernika-2012r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxi-slash-150-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-pazdziernika-2012r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-146-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-146-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-146-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-145-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-145-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-145-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-144-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-144-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-144-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-141-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-141-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xix-slash-141-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2012-r
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44. UCHWAŁA NR XXII/162/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

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

DzUWP rocznik 2012
poz. 3785 z 06.12.2012 r.

45. UCHWAŁA NR XXII/163/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

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

DzUWP rocznik 2012
poz. 4131 z 18.12.2012 r.

46. UCHWAŁA NR XXII/164/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka

DzUWP rocznik 2012
poz. 3786 z 06.12.2012 r.

47. UCHWAŁA NR XXII/165/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości DzUWP rocznik 2012
poz. 4132 z 18.12.2012 r.

48. UCHWAŁA NR XXIII/180/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 grudnia 2012 r. 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta 
Hajnówka

DzUWP rocznik 2013
poz. 531 z 21.01.2013 r.

49. UCHWAŁA NR XXIII/181/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 grudnia 2012 r. 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka DzUWP rocznik 2013 
poz. 532 z 21.01.2013 r.

50. UCHWAŁA NR XXIII/183/12 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 grudnia 2012 r. 

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

DzUWP rocznik 2013
poz. 533 z 21.01.2013 r.

2013 rok

51. UCHWAŁA NR XXIV/186/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 lutego 2013 r. 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia 
granic obwodów tych szkół na terenie miasta Hajnówka

DzUWP rocznik 2013
poz. 1534 z 14.03.2013 r.

52. UCHWAŁA NR XXIV/187/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 lutego 2013 r. 

ustalenia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej DzUWP rocznik 2013
poz. 1406 z 06.03.2013 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-187-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lutego-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-187-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lutego-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-187-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lutego-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-186-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lutego-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-186-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lutego-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-slash-186-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lutego-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-183-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-183-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-183-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-181-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-181-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-181-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-180-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-180-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiii-slash-180-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-grudnia-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-165-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-165-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-165-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-164-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-164-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-164-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-163-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-163-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-163-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-162-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-162-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxii-slash-162-slash-12-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2012-r
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53. UCHWAŁA NR XXV/195/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 marca 2013 r. 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego 
lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

DzUWP rocznik 2013
poz. 1957 z 24.04.2013 r.

54. UCHWAŁA NR XXVI/198/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka

DzUWP rocznik 2013
poz. 2006 z 29.04.2013 r.

55. UCHWAŁA NR XXVI/199/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka DzUWP rocznik 2013
poz. 2230 z 17.05.2013 r.

56. UCHWAŁA NR XXVI/200/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

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

DzUWP rocznik 2013 
poz. 2213 z 16.05.2013 r.

57. UCHWAŁA NR XXVI/201/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

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

DzUWP rocznik 2013
poz. 2007 z 29.04.2013 r.

58. UCHWAŁA NR XXVIII/213/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka

DzUWP rocznik 2013
poz. 2757 z 28.06.2013 r.

59. UCHWAŁA NR XXVIII/215/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

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

ul. Magnoliowa
DzUWP rocznik 2013
poz. 2758 z 28.06.2013 r.

60. UCHWAŁA NR XXIX/220/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 września 2013 r. 

uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce DzUWP rocznik 2013
poz. 3550 z 02.10.2013 r.

61. UCHWAŁA NR XXIX/221/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 września 2013 r. 

programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta 
Hajnówka

DzUWP rocznik 2013
poz. 3551 z 02.10.2013 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxix-slash-221-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-25-wrzesnia-2013-r
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http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxviii-slash-215-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-czerwca-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxviii-slash-213-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-czerwca-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxviii-slash-213-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-czerwca-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxviii-slash-213-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-26-czerwca-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-201-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-201-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-201-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-200-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-200-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-200-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-199-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-199-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-199-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-198-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-198-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxvi-slash-198-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-24-kwietnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-195-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-195-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxv-slash-195-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2013-r
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62. UCHWAŁA NR XXIX/222/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 września 2013 r. 

zakazu handlu poza miejscami wyznaczonymi DzUWP rocznik 2013 
poz. 3552 z 02.10.2013 r.

63. UCHWAŁA NR XXX/225/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 października 2013 r. 

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

DzUWP rocznik 2013 
poz. 3912 z 13.11.2013 r.

64. UCHWAŁA NR XXX/226/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 października 2013 r. 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka

DzUWP rocznik 2013
poz. 3913 z 13.11.2013 r.

65. UCHWAŁA NR XXXI/229/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 listopada 2013 r. 

ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie roczne odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości

DzUWP rocznik 2013
poz. 4315 z 09.12.2013 r.

66. UCHWAŁA NR XXXI/230/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 listopada 2013 r. 

zniesienia statusu pomnika przyrody DzUWP rocznik 2013
poz. 4316 z 09.12.2013 r.

67. UCHWAŁA NR XXXI/233/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 listopada 2013 r. 

ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Jana Filipczuka
DzUWP rocznik 2013
poz. 4317 z 09.12.2013 r.

68. UCHWAŁA NR XXXI/234/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 listopada 2013 r. 

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

ul. Aksamitna
DzUWP rocznik 2013
poz. 4318 z 09.12.2013 r.

69. UCHWAŁA NR XXXI/235/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 listopada 2013 r. 

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

ul. Fabryka Chemiczna
DzUWP rocznik 2013
poz. 4319 z 09.12.2013 r.

70. UCHWAŁA NR XXXI/236/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 listopada 2013 r. 

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

ul. Lawendowa
DzUWP rocznik 2013
poz. 4320 z 09.12.2013

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxi-slash-236-slash-13-rady-miasta-hajn-wka-z-dnia-27-listopada-2013-r
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71. UCHWAŁA NR XXXII/244/13 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2021

DzUWP rocznik 2014
poz. 143 z 10.01.2014 r.

2014 rok

72. UCHWAŁA NR XXXIII/250/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 22 stycznia 2014 r. 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i 
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka „Pomoc gminy miejskiej 
Hajnówka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

DzUWP rocznik 2014
poz. 317 z 24.01.2014 r.

73. UCHWAŁA NR XXXIII/251/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 22 stycznia 2014 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w 
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu 
wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

DzUWP rocznik 2014
poz. 318 z 24.01.2014 r.

74. UCHWAŁA NR XXXIII/252/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 22 stycznia 2014 r. 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu 
wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

DzUWP rocznik 2014
poz. 319 z 24.01.2014 r.

75. UCHWAŁA NR XXXIV/255/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 19 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i
ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce

DzUWP rocznik 2014
poz. 877 z 25.02.2014 r.

76. UCHWAŁA NR XXXV/264/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

dokonania korekt w opisie granic obwodu głosowania DzUWP rocznik 2014
poz. 1630 z 16.04.2014 r.

77. UCHWAŁA Nr XXXV/265/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

DzUWP rocznik 2014
poz. 1631 z 16.04.2014 r.

78. UCHWAŁA NR XXXVI/276/14
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 14 maja 2014 r. 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Miasto Hajnówka

DzUWP rocznik 2014
poz. 2143 z 04.06.2014 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvi-slash-276-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-14-maja-2014-r
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http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiv-slash-255-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-19-lutego-2014-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiv-slash-255-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-19-lutego-2014-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiii-slash-252-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-stycznia-2014-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiii-slash-252-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-stycznia-2014-r
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http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiii-slash-251-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-stycznia-2014-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiii-slash-250-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-stycznia-2014-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiii-slash-250-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-stycznia-2014-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxiii-slash-250-slash-14-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-22-stycznia-2014-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxii-slash-244-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxii-slash-244-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2013-r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxii-slash-244-slash-13-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2013-r
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79. UCHWAŁA NR XXXVI/278/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 14 maja 2014 r. 

nadania nazwy rondu Strażników Puszczy Białowieskiej
DzUWP rocznik 2014
poz. 2144 z 04.06.2014 r.

80. UCHWAŁA NR XXXVI/279/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 14 maja 2014 r. 

nadania nazwy rondu Św. Św. Cyryla i Metodego
DzUWP rocznik 2014
poz. 2145 z 04.06.2014 r.

81. UCHWAŁA NR XXXVI/280/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 14 maja 2014 r. 

zmiany uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
w sprawie nadania nazwy rondu

Błogosławionego Jana Pawła II
DzUWP rocznik 2014 r.
poz. 2146 z 04.06.2014 r.

82. UCHWAŁA NR XXXVII/287/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka 
Obszar I „Hajnówka – Północ” 

DzUWP rocznik 2014
poz. 2696 z 25.06.2014 r.

83. UCHWAŁA NR XXXVII/290/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych w sprawie 
budżetu obywatelskiego na 2015 rok

DzUWP rocznik 2014
poz. 2459 z 02.07.2014 r.

84. UCHWAŁA NR XXXVII/291/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

zmiany nazwy ulicy Z ul. Hanki Sawickiej
na ul. Pelagii Ponieckiej
DzUWP rocznik 2014
poz. 2460 z 02.07.2014 r.

85. UCHWAŁA NR XXXVIII/293/14
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym

DzUWP rocznik 2014
poz. 2959 z 27.08.2014 r.

86. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/14
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka 
Obszar 2 „Hajnówka – Południe” 

DzUWP rocznik 2014 
poz. 3096 z 15.09.2014 r.

87. UCHWAŁA NR XXXVIII/295/14
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka 
Obszar 3 „Hajnówka – Wschód” 

DzUWP rocznik 2014
poz. 3103 z 16.09.2014 r.
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Rejestr aktów prawa miejscowego

kadencja 2010 – 2014

Lp. Numer i data podjęcia uchwały W sprawie: Uwagi

88. UCHWAŁA NR XXXIX/299/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 września 2014 r. 

dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania DzUWP rocznik 2014
poz. 3206 z 01.10.2014 r.

89. UCHWAŁA NR XXXIX/300/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 24 września 2014 r. 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 
r.

DzUWP rocznik 2014
poz.3207 z 01.10.2014 r.

90. UCHWAŁA NR XL/311/14 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 29 października 2014 r. 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Hajnówka

DzUWP rocznik 2014
poz. 3752 z 14.11.2014 r.

91. UCHWAŁA NR XLI/312/14
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 5 listopada 2014 r. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka 
Obszar 3 „Hajnówka - Wchód”

DzUWP rocznik 2014
poz. 3926 z 28.11.2014 r.
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