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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 7 marca 2015 roku do 10 kwietnia 2015 roku.

 Burmistrz  Miasta  Hajnówka  w  przedmiotowym  okresie  uczestniczył  w  spotkaniu
Burmistrzów  i  Wójtów  z  terenu  Diecezji  Drohiczyńskiej.  Podczas  spotkania  rozmawiano  o
Światowych dniach Młodzieży które odbędą w Krakowie w 2016 r.

17  marca  2015  roku  pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  uczestniczyli  w  Walnym
Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Terenowego PZN. Podczas zebrania dokonano m. in.
wyboru prezydium, przyjęcia porządku zebrania i regulaminu zebrania. Ponadto dyskutowano nad
sprawozdaniem,  zatwierdzono  sprawozdanie,  udzielono  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi
Koła oraz przeprowadzono wybory władz koła.

W dniu 18 marca 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego
w  Hajnówce  odbyło  się  seminarium  pt.  „Biblioteka  w  zmieniającym  się  świecie”.  Podczas
seminarium  została  zaprezentowana  działalność  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Hajnówce.
Ponadto  pracownicy  Książnicy  Podlaskiej  omówili  zagadnienia  związane  z  marketingiem  i
promocją na przykładzie bibliotek woj. podlaskiego.

W dniach 26 - 27 marca 2015 r. odbyła się wizyta studyjna na Białorusi organizowana w
ramach mikroprojektu pn. „Hajnówka –  Kamieniec. Poznajemy, promujemy". Uczestniczyli w niej
przedstawiciele  władz  lokalnych  z  Hajnówki  jak  i  Rejonu  Kamienieckiego.  Wizytowano  m.in.
obiekty  w  dziedzinie  oświaty,  kultury,  sportu,  turystyki  położone  na  terenie  Rejonu
Kamienieckiego.

W dniach 27-28 marca br. gościła w Hajnówce z krótką wizytą 22-osobowa delegacja miasta
Krasław  na  Łotwie,  złożona  z  przedstawicieli  samorządu  powiatu  i  gminy  Krasław  oraz
przedstawicieli  lokalnej  branży  produkcji  rolno-spożywczej.  Hajnówka  była  ostatnim  punktem
pobytu  przedstawicieli  Łotwy  w  Polsce.  Zasadniczym  celem  ich  wizyty  było  województwo
lubelskie,  gdzie  przede  wszystkim  poznawali  zasady  funkcjonowania  sektora  rolnego  w  tym
regionie.  Wizyta  w  Hajnówce  miała  charakter  turystyczny,  przedstawiciele  delegacji  poznali
obiekty turystyczne miasta i regionu Puszczy Białowieskiej. 

Na  zakończenie  pobytu  przedstawiciele  łotewskiej  delegacji  wyrazili  wolę  kolejnego
przyjazdu  do  Hajnówki  celem  bliższego  poznania  branży  przetwórstwa  rolno-spożywczego
funkcjonującej w naszym regionie.

Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
 Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej

Nr  1  położonej  w budynku  wielorodzinnym przy ul.  T.Sołoniewicz  7  w Hajnówce  wraz  z
udziałem 120/543 w częściach wspólnych budynku i działki oznaczonej numerem geodezyjnym
1/32 o pow. 0,0308 ha, cena wywoławcza 150.000 zł + VAT (zwolniony) + koszty przygot. nier.
do zbycia 1.064,00 zł.

 Ogłoszono przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż  na własność nieruchomości  miejskiej
zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, przeznaczonej w
planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka  pod  zabudowę  mieszkaniowo-
usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, położonej przy ul. Ks.I.Wierobieja
9  w  Hajnówce  na  działkach  oznaczonych  numerami  geodezyjnymi  777/9  i  777/18  o  pow.
0,0466 ha, cena wywoławcza 118.000 zł + VAT (zwolniony) + koszty przygot. nier. do zbycia
2.138,00 zł.

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym  244/3 stanowiącej  własność  osób  fizycznych  położonej  w Hajnówce  przy ul.
Gruntowej.



 Wydano  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  podziału  działki  stanowiącej  własność
Gminy Miejskiej Hajnówka oznaczonej numerem geodezyjnym 3239 położonej w Hajnówce
obr. 1.

Z zakresu Budownictwa i Inwestycji:
 Przygotowywano dokumentacje formalno - prawne  dla przyszłych inwestycji:

a) wykonano dokumentację projektową na budowę budynku komunalnego, wielorodzinnego,
b) wykonano dokumentację projektową na budowę budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej,
c) opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulic w Hajnówce (ul.

Nowowarszawska,  ul.  Wiejska,  ul.  Grabowa,  ul.  Bartników,  droga  wewnętrzna  na  teren
inwestycyjny do ul. 11 Listopada i ścieżka rowerowa przy ul. dr. T. Rakowieckiego- obecnie
Doc. Adama Dowgirda (od szpitala do ul. Lipowej),

d) przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na:
• przebudowę  ulic  w  Hajnówce:  Fabryka  Chemiczna,  Graniczna,  Metalowa,

Miedziana, Judzianka Stara, Orzechowa, Wilgi i Rutkowskiego, 
• budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Armii  Krajowej i Sokolej, 
• przebudowę ul. Fabryka Chemiczna,
• budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Urodzajnej i Pszenicznej wraz z ulicą bez

nazwy,  Miodowej,  Słodkiej  i  Pszczelej,  Niedźwiedziej  i  Sarniej  oraz w ulicy bez
nazwy (przy ul. Skowronka, Kukułki i Sikorki),

• nadzór inwestorski przy realizowanych zadaniach inwestycyjnych,
• dostawę materiałów drogowych do przebudowy ulic gminnych.

 Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka, oraz zmiany
Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 1 Hajnówka-
Północ, Obszar 2 Hajnówka – Południe, Obszar 3 Hajnówka – Wschód.

 Wydawano wypisy i  wyrysy z  planów zagospodarowania  przestrzennego miasta  Hajnówka,
zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z zakresu Oświaty: 
 w okresie  do  02  –  07.04.2015  r.  wydano  301  decyzji  przyznających  stypendium za  okres

styczeń – czerwiec 2015 r. oraz przyznano 1 zasiłek szkolny.

Z zakresu zamówień publicznych:
 Rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce – ul. A. Krajowej

i  ul.  Sokola. W  postępowaniu  złożono  6  ofert.  Przetarg  wygrała  firma  Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TECHNOSAN Sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku przy ul.
Elewatorskiej  7  za  kwotę   305.135,53 zł.  Umowę na  realizację  zadania  podpisano  w dniu
02.04.2015 r.

 Rozstrzygnięto  przetarg  na  przebudowę  ulic  Granicznej,  Metalowej,  Judzianka  Stara,
Orzechowej i Wilgi w Hajnówce. W postępowaniu złożono 4 ofert. Przetarg wygrała firma:
a) zadanie nr 1 – STRABAG Sp. z o.o.  z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 za

kwotę  478.066,79 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 08.04.2015 r.
b) zadanie nr 2 – Telewizja Kablowa Hajnówka, Kiędyś, Kiryluk s.j. z siedzibą w Hajnówce

przy ul.Warszawskiej 1E za kwotę 7.255,95 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w
dniu 08.04.2015 r

 Rozstrzygnięto przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji 
deszczowej w Hajnówce – ul. A. Krajowej i ul. Sokola. W postępowaniu złożono 2 oferty. 
Przetarg wygrała firma Biuro Projektów i Usług Budowlanych mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk
z siedzibą w Hajnówce przy ul. Skarpowej 3 za kwotę  7.478,40 zł. Umowę na realizację 
zadania podpisano w dniu 01.04.2015 r.

http://www.hajnowka.pl/urzad1/przetargi/7296-ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-przebudowa-ul-fabryka-chemiczna-w-hajnowce.html


 Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówień publicznego na dostawę 
materiałów drogowych. W postępowaniu złożono 3 oferty. Przetarg wygrała firma „ABW 
SUPERBRUK” Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach za kwotę 91.548,94 zł. Umowę na 
realizację zadania podpisano w dniu 25.03.2015 r.

 W dniu 25.03.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Fabryka 
Chemiczna.

 W dniu 26.03.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji 
deszczowej w Hajnówce – etap III.

 W dniu 07.04.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
przy przebudowie ul. F. Chemiczna.

 W dniu 09.04.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
przy budowie sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce – etap III.

Ponadto:
 Wydano 88 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje o odmowie przyznania

dodatku mieszkaniowego,  1  decyzję o wstrzymaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego,  1
decyzję o umorzeniu postępowania.

 Wydano 28 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.
 Wydano  12 decyzji  zezwalających na usuwanie drzew i krzewów, 9 decyzji na zajęcie pasa

drogowego  oraz  12  decyzji  o  umorzeniu  postępowania  w  sprawie  naliczenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami,

 Wydano 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty, 14 postanowień o wszczęciu postępowania w
sprawie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami,

 Wydano 4 wezwania  do złożenia deklaracji za odpady,
 Wysłano 3360 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 Przyjęto 58 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Wydano 4 zgody na remont wjazdu,
 Ustawiono 1 nowy próg zwalniający na ul. Kolejowej,
 Rozpoczęto pozimową naprawę dróg gruntowych (wyrównanie i dowóz żwiru),
 Rozpoczęto naprawę nawierzchni asfaltowych dróg gminnych,
 Zakończono  nabór  wniosków  na  demontaż,  odbiór  i  utylizację  azbestu  –  wpłynęło  58

wniosków,
 Usunięto 13 drzew z pasów dróg gminnych, stanowiących zagrożenie w ruchu drogowym,
 Ustawiono na terenie miasta 4 ogólnodostępne kabiny sanitarne,
 Kontynuowano prace w zakresie wiosennych porządków w mieście.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka


