
P r o t o k ó ł    N r  XXII/ 08 
z obrad XXII sesji Rady Miasta Hajnówka, 

która odbyła się 25 listopada 2008 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka  

przy ul. Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-19.20 

Stan osobowy Rady - 21 

Obecnych - 19 
Nieobecni usprawiedliwieni – 2   

/Ryszard Sokołowski , Wiktor Sacharczuk/  
Radni obecni na sesji : 

1. ALICJA CHANIŁO 
2. JOLANTA EWA KULPA - KRZYCKA 

3. EUGENIUSZ SACZKO 
4. PIOTR  MARKIEWICZ 
5. WIERA MASAJŁO 
6. BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI 
7. JAKUB  OSTAPCZUK 
8. WALENTYNA OSTASZEWSKA 
9. EUGENIUSZ BOŁTROMIUK 
10. GRAśYNA DYMIŃSKA 
11. GRZEGORZ  SUREL 
12. ZDZISŁAW WIATROWSKI 
13. MICHAŁ SZPAKOWICZ 
14. WIKTOR DZIK 
15. MIKOŁAJ SZAREJKO 
16. LEONARD KULWANOWSKI 
17. GRZEGORZ  TOMASZUK   
18. WIESŁAW RAKOWICZ 
19. ANDRZEJ POPOW 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 
 Ponadto w sesji udział wzięli Pan Anatol Ochryciuk – Burmistrz 

Miasta Hajnówka, Bazyl Stepaniuk – Zastępca Burmistrza Miasta , 
Sekretarz Gminy Jarosław Grygoruk , Radca Prawny Urzędu Miasta 
Eugenia Ostapczuk  ,  Prezs PWiK , Preses PUK , Preses  PEC , Prezes Biura 
projektów ,pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka  , Przewodniczący Rad 
Osiedla / załącznik nr 2/ ,oraz przedstawiciele lokalnej prasy  i mediów , 
związków zawodowych i mieszkańców.    

                                                                                                



 Do punktu 1 i 2 porządku obrad  
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził  , Ŝe w obradach uczestniczy 19 
radnych co stanowi quorum by obrady były prawomocne i stwierdził , Ŝe 
radni otrzymali w statutowym terminie projekt porządku obrad wraz z 
materiałami . 
Porządek obrad  radni przyjęli jednogłośnie . / za głosowało 18 radnych , 
przeciw i wstrzymujących głosów nie było , w głosowaniu udział wzięło 
18radnych / . 

P o r z ą d e k   o b r a d . 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Miasta Hajnówka. 
4. Interpelacje . 
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 14.10-

12.11.2008 r. 
6. Ocena wyników  ekonomicznych spółek gminy miejskiej 
7. Rozpatrzenie skargi mieszkańców miasta Hajnówka w sprawie  lokalizacji i 

funkcjonowania schroniska dla psów . 
8. Podjęcie  uchwał w sprawach : 
 A/ Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , 
 B/ Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych , 
 C/ Zmiany  uchwały  w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej , zasad  

ustalania i poboru oraz terminów płatności . 
 D/ Zmieniająca uchwałę  w sprawie  uprawnienia określonych grup osób do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w 
Hajnówce . 

9. Wolne wnioski, zapytania . 
10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania . 
11. Zamknięcie obrad. 

 Do punktu 3 porządku obrad 
Protokołu z obrad XX radni przyjęli jednogłośnie . / za głosowało 18 radnych , 
przeciw i wstrzymujących głosów nie było , w głosowaniu udział wzięło 18  
radnych / . Protokół  z obrad  XXI sesji Rady Miasta Hajnówka radni przyjęli 
jednogłośnie . / za głosowało 18 radnych , przeciw i wstrzymujących głosów nie 
było , w głosowaniu udział wzięło 18radnych / . 

 Do punktu 4 porządku obrad 
Interpelacje zgłosili : 
Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – pragnę  zgłosić moje spostrzeŜenia 
dotyczące gospodarki odpadami  , czy kwatera składowa będzie słuŜyła do 
gromadzenia odpadów? – zdaniem inspektora Wojewódzkiego Ochrony 
Środowiska nie będzie zezwolenia na składowanie odpadów komunalnych. 



Wątpliwości budzić moŜe zapis dotyczący budowy zakładu pomocniczego ZZO? 
Czy rozwaŜana jest moŜliwość budowy spalarni plazmowej w mieście ? 

 Do punktu 5 porządku obrad 
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 14.10-
12.11.2008 r.- załącznik nr 3 
Pytania zgłosili : 
Radna GraŜyna  Dymińska - proszę o rozszerzenie informacji na temat spotkania 
w sprawie moŜliwości wykorzystania linii kolejowej Nieznany Bór – BiałowieŜa i o 
Forum Gospodarczym w Mińsku dot. nowych moŜliwości  inwestycyjnych i na 
czym one polegają ? 
Radny Wiesław Rakowicz - na jakim etapie znajdują się prace związane ze 
zmianami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta? 
Radny Zdzisław Wiatrowski - czego dotyczyło spotkanie Związku Gmin Regionu 
Puszczy Białowieskiej? 
Burmistrz Anatol Ochryciuk - Starostwo Powiatowe przejęło linię kolejową i 
poszukuje moŜliwości jej wykorzystania. Gminy BiałowieŜa i Hajnówka nie chcą 
odstąpić od pobierania podatków, w związku z czym Starostwo rozwaŜa 
moŜliwość zwrotu darowizny. W ubiegłym roku Hajnówka była gospodarzem I 
Forum Gospodarczego, stąd zaproszenie do Mińska. Bardzo zaawansowane są 
prace nad osiągnięciem porozumienia w sprawie bezwizowego ruchu 
przygranicznego. ZauwaŜalna jest poprawa w stosunkach gospodarczych , w 
ciągu czterech lat obroty zwiększyły się trzykrotnie, a mogą być o wiele 
większe. Jest propozycja, Ŝeby w przyszłym roku zorganizować w Hajnówce 
kolejne forum gospodarcze. W sprawie zmian w Planie Przestrzennego 
Zagospodarowania zasięgane są opinie wszystkich zainteresowanych instytucji, 
potrwają one do połowy przyszłego roku. Spotkania Związku Gmin odbywają się 
regularnie co kwartał; to dotyczyło dotacji z NFOŚ na pomoc techniczną. 
Ponadto przyznano środki na dofinansowanie projektu Budowa infrastruktury 
drogowej w mieście dot. budowy ulic śabia Górka i Odległa. 

 Do punktu 6 porządku obrad 
Ocena wyników  ekonomicznych spółek gminy miejskiej - załącznik nr 4. 
Głos zabrali : 
Radny Wiktor Dzik - na osiedlu Mazury został zdemontowany komin – czy 
kotłownia ta funkcjonuje? Czy prowadzi się analizę wpływu termomodernizacji na 
wielkość poboru ciepła? Czy zachęca się prywatnych odbiorców do przyłączania 
do sieci ciepłowniczej? W ilu budynkach PUK wykonało prace 
termomodernizacyjne? 
Radna Alicja  Chaniło - czy Telewizja Kablowa obejmie zasięgiem całe miasto?  
Radna Wiera Masajło - w jaki sposób ustala się ceny za ciepło? Jak przedstawia 
się majątek PEC i Rindipolu? Czy w związku z zamknięciem kotłowni zwiększy się 
cena za ciepło? Płukanie sieci naleŜy rozpoczynać po 23.00, a nie po 21.00. 



Radny Zdzisław Wiatrowski- jakie są plany PEC – u w nawiązaniu do likwidacji 
kotłowni? 
Radny Eugeniusz  Bołtromiuk - czy ceny wody i ścieków mają wpływ na straty 
spółki? 
Radny Grzegorz Tomaszuk - proszę o więcej informacji na temat projektu PWiK 
i szans na jego akceptację. 
Radna GraŜyna  Dymińska - 4/5 ciepła to są zakupy od Rindipolu – moŜe taniej 
byłoby bez korzystania z pośrednictwa PEC – u? Skąd wzięły się tak duŜe 
niedopłaty za ciepło u mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce? 
Ryszard Blecharz, prezes PEC - okazało się, Ŝe komin jest skorodowany, więc 
rozebraliśmy go i budujemy nowy – jest juŜ pierwszy człon, a do końca roku 
wybudujemy cały. Kotłownia pracuje normalnie. Faktem jest, Ŝe w Hajnówce 
dociepla się coraz więcej budynków; zgłaszane zapotrzebowanie na ciepło jest w 
tym sezonie mniejsze o ok. 32 – 33%. Jakie będzie faktyczne zuŜycie ciepła 
trudno w tej chwili określić, natomiast ciepły październik sprawił, Ŝe było ono 
rzeczywiście niewielkie. Mimo postępującego ocieplania budynków sprzedaŜ 
ciepła w 2007 roku była w jednostkach ciepła o 5% większa niŜ w roku 2006. 
Staramy się pozyskiwać nowych odbiorców, podłączamy domy jednorodzinne i 
nowe obiekty. Majątek PEC – u wynosi obecnie 5.787.000 zł netto. Składają się 
na to: grunty, budynki, budowle (sieci cieplne), węzły cieplne. Ceny na ciepło są 
zatwierdzane na podstawie złoŜonych wniosków taryfowych. Ceny Rindipolu 
zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki Cieplnej w Gdańsku, a nasze – w Lublinie. 
Likwidacji kotłowni dokonaliśmy na wniosek radnych i zgodnie z wolą 
mieszkańców, a chodziło o pozbycie się dolegliwości, jakie powodowały. Zostały 
nam dwie kotłownie: miałowa na Mazurach i olejowa na Podlasiu. Kotłownia 
olejowa zostanie zlikwidowana, poniewaŜ produkowane w niej ciepło jest o 40 – 
50% droŜsze niŜ w kotłowni miałowej. Mieszkańcy Podlasia wnioskowali, Ŝeby 
podłączyć ich z kotłownią Rindipolu i takie działania są prowadzone. Obecnie jest 
standardem, Ŝe miasta wielkości Hajnówki są ogrzewane z jednej kotłowni i nie 
jest to powodem zwyŜki cen. Trudno mi powiedzieć, skąd wzięły się niedopłaty, 
naleŜałoby zapytać o to prezesa SM; wiem, Ŝe są teŜ i nadpłaty. Mogły one być 
wynikiem podwyŜek cen przez Rindipol i PEC nie połączonych z podwyŜką 
przedpłat przez SM. 
Radny Eugeniusz Saczko - dlaczego Rindipol w piśmie o wydanie decyzji do URE 
w Gdańsku określa siebie jako właściciela sieci? 
Ryszard  Blecharz - Rindipol jest właścicielem sieci do trzech punktów 
pomiarowych, a od tych punktów sieci przesyłowe są naszą własnością. 
Wszystko, co jest związane z funkcjonowaniem sieci stanowi nasze koszty i jest 
wliczone do ceny ciepła. 
Jerzy Aleksiejuk, prezes PWiK -  dotychczas zaczynaliśmy o 22.30, będziemy 
zaczynali o 23.00. JeŜeli wykonujemy prace w drogach gruntowych, to przez 12 



miesięcy staramy się o nie dbać, przy nawierzchniach asfaltowych decyzje 
podejmuje zarządca drogi. Strata przedsiębiorstwa wynika z działań 
inwestycyjnych na terenie powiatu, gdzie są zaangaŜowane powaŜne środki, a 
prace te nie zostały jeszcze zafakturowane. Projekt składamy po raz drugi, 
termin składania upływa 4 grudnia. 
Radna GraŜyna Dymińska - Ulica Orzeszkowej nie została doprowadzona do 
porządku po pracach wodociągowych . 
Radny Andrzej Popow - kiedy kanalizacja sanitarna nie będzie stwarzała 
problemów mieszkańcom ul. 11 Listopada? 
J. Aleksiejuk: - Prace były prowadzone w chodniku, a firma nie miała 
wystarczającej ilości płytek – teraz je mamy i zaczniemy porządkować ulicę. W 
ul. 11 Listopada nastąpił rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ale nie 
została wybudowana kanalizacja deszczowa i stąd te problemy. 
Jarosław Kot, prezes PUK - w 2007 r. wykonaliśmy termomodernizację 4 bloków, 
w 2008 – 30. PUK nie przewiduje podwyŜki cen w związku z zamknięciem 
składowiska, chyba Ŝe wzrośnie stawka za składowanie odpadów. W ubiegłym 
tygodniu zgłosiliśmy pole składowe do odbioru. Segregowanych jest ok. 500 ton 
śmieci. 
Radna Alicja Chaniło - ilu mieszkańców nie ma pojemników na odpady? 
J. Kot - około 2.000 właścicieli posesji nie ma podpisanych umów. Odwiedzaliśmy 
posesje, przeprowadzaliśmy rozmowy, skutek był znikomy. 
Biuro Projektów nie ma nic wspólnego z inwestycjami Telewizji Kablowej. 

 Do punktu 7 porządku obrad 
Przewodniczący Miasta Hajnówka przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi 
mieszkańców miasta . Na podstawie art. 231 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 
roku – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U  z 2000 r. Nr 98 , poz. 
107 ze zm./ Podlaski Urząd Wojewódzki pismem oznaczonym NK.III.JP.0554-
70/08 z dnia 4 listopada 2008 r. przekazał Radzie Miasta Hajnówka skargę 
mieszkańców Hajnówka z dnia 25 października 2008 r. na Burmistrza Miasta 
Hajnówka  w celu jej rozpatrzenia . 
Mieszkańcy miasta  w skardze zarzucili – „ zgłaszamy protest przeciwko 
lokalizacji schroniska dla zwierząt na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków . 
schronisko to jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Hajnówka dla Obszaru 2 „Hajnówka – Południe „ . Na 
obszarze tym , oznaczonym na planie symbolem 2.1 K , zakazuje się lokalizacji 
zabudowy niezwiązanej z funkcjonowaniem oczyszczalni , zaś wyŜej wymienione 
schronisko nie naleŜy do obiektów związanych z oczyszczalnią . W ostatnim 
czasie rozpoczęto prace nad zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego , aby zalegalizować juŜ istniejące schronisko , co wydaje nam 
się niezgodne z prawem . Lokalizacja schroniska najpierw powinna zostać ujęta 
w planie , uwzględnione opinie okolicznych mieszkańców , ich prawa , a następnie 



zrealizowana zgodnie z zapisami w planie zagospodarowania  . teraz nikt nie 
uwzględni postulatów mieszkańców gdyŜ schronisko funkcjonuje juŜ ponad rok . 
Zmiany planu zagospodarowania mają na celu zalegalizowanie samowoli 
budowlanej , oraz nieprawidłowości w przekazaniu gruntów pod schronisko przez 
władze . W schronisku przewidzianym na 70-80 psów przebywa w tej chwili 150 
zwierząt . Brak jest właściwych boksów , psy są przywiązane łańcuchami do bud. 
Psy są głodne , ujadają i wyją całymi dniami i nocami . W nocy nie moŜna spać , w 
dzień nie sposób wyjść do ogródka . Ludzie pracują uczą się , chcą normalnie 
funkcjonować , jednak w sąsiedztwie schroniska , szczególnie tak nieudolnie 
prowadzonego , jest to niemoŜliwe . brakuje jakichkolwiek zabezpieczeń 
zmniejszających hałas . Schronisko jest ogrodzone , i to od niedawna ,  tylko 
siatką , a to na pewno nie zmniejszy hałasu . dodatkowo ukształtowanie  terenu , 
las  i wysoki nasyp kolejowy , zmaga w znacznym stopniu poziom hałasu 
docierający do osiedli mieszkalnych . W grudniu 2007 r. o wszystkich tych 
nieprawidłowościach poinformowaliśmy Burmistrza Miasta Hajnówki . Mimo 
zapewnień ze strony władz miasta , nie zrobiono nic aby zmniejszyć uciąŜliwości . 
Oczekujemy zmiany lokalizacji  schroniska i przeniesienie go  na którego 
funkcja nie wyklucza tej lokalizacji i gdzie nie będzie uciąŜliwe dla okolicznych 
mieszkańców „. 
 Przewodniczący Rady Miasta pismem oznaczonym BRM.0150-9/08 z dnia 2008-
11-12 poinformował skarŜących o terminie i miejscu  rozpatrzenia skargi / 
zawiadomienie o XXII sesji Rady Miasta Hajnówka /. 
Odpowiedzi w tej sprawie Radzie Miasta  udzielił Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka pismem oznaczonym GKM.7082-50/08 z dnia 2008-11.13  jak niŜej:  
„Odpowiadając na pismo z dnia 12.11.2008 r. znak sprawy BRM. 0050-18/08 w 
sprawie wpłynięcia skargi mieszkańców miasta Hajnówka na Burmistrza Miasta 
Hajnówka z dnia 25.10.2008 r.,  w sprawie lokalizacji i funkcjonowania 
schroniska dla zwierząt uprzejmie wyjaśniam, co następuje . Zgodnie z art.11 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 
poz.1002) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 
naleŜy do zadań własnych gminy. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz 
rozstrzyganie o ich dalszym losie odbywa się na podstawie uchwały rady gminy. 
Rada Miasta Hajnówka podjęła stosowne rozstrzygnięcie w 2001 roku (uchwała 
RM Hajnówka Nr XXIV/170/01 z dnia 21 lutego 2001r.).  Art.11 ust.4 cyt. 
ustawy wskazuje moŜliwość realizacji tego zadania we współpracy z 
organizacjami społecznymi, których zadaniem statutowym jest ochrona 
zwierząt. PoniewaŜ porozumienie zawarte w 2001 roku z Miastem Białymstok, 
dotyczące odłowu bezdomnych psów i przyjmowanie ich do białostockiego 
schroniska, ze względu na przepełnienie zostało zawieszone do odwołania, 
nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem działającym na terenie Hajnówki i 
zajmującym się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Hajnowskie 



Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "CIAPEK" jest zarejestrowane w Sądzie 
Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją 0000277869. Stowarzyszenie to rozpoczęło organizację 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Początkowo zwierzęta były umieszczane w 
siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Targowej, w zorganizowanym tam 
tymczasowym przytulisku. W dniu 05.04.2007 r. zostało zawarte porozumienie 
pomiędzy Burmistrzem Miasta Hajnówka a Hajnowskim Stowarzyszeniem 
Ochrony Zwierząt "CIAPEK" o wzajemnej współpracy w zakresie sprawowania 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Gmina Miejska Hajnówka przekazała 
Stowarzyszeniu teren o powierzchni 1 ha, wydzielony z działki o numerze geod. 
2680/20, połoŜonej w Hajnówce przy ul. Słowackiego, z przeznaczeniem na 
organizację schroniska i tymczasowego punktu zatrzymań. Stowarzyszenie ze 
swej strony zobowiązało się do utrzymania przekazanej działki we właściwym 
stanie sanitarnym, higienicznym i porządkowym, karmienia psów 
przetrzymywanych w przytulisku, odławiania bezdomnych zwierząt z terenu 
miasta oraz organizacji opieki nad zwierzętami. Wyznaczony teren jest jedyną 
lokalizacją spełniającą warunek odległości tego typu obiektu od siedzib ludzkich. 
Schronisko zlokalizowane jest w znacznej odległości od siedzib ludzkich, 
przekraczającej kilkukrotnie określoną w przepisach odległość 200 m. Od 
domów mieszkalnych oddzielone jest nasypem kolejowym z jednej stron, a 
terenem silnie porośniętym samosiewem z drugiej. Teren nie graniczy 
bezpośrednio z obszarem Natura 2000. Obiekt o tym charakterze nie jest 
ujęty  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 
2004 r. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.). Przepisy cytowanego rozporządzenia 
określają warunki przedsięwzięć polegających na chowie lub hodowli zwierząt. 
Prowadzenie schroniska nie jest Ŝadnym z w/w rodzajów przedsięwzięć, 
jednakŜe biorąc po uwagę wielkości  graniczne podane w cyt. rozporządzeniu : w 
§ 2 ust.1 pkt.43 - 210 DJP oraz §3 ust. 1 pkt 90a - 40 DJP, przelicznik DJP dla 
przedsięwzięcia - schronisko dla bezdomnych psów przy załoŜeniu maksymalnej 
ilości zwierząt do 200 sztuk wynosi 10 DJP ( 200 sztuk x 0,05). Tak więc 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega cyt. rozporządzeniu. W związku z 
przystąpieniem Gminy Miejskiej Hajnówka do sporządzania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, 
zgłoszono wniosek o przeznaczenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt oraz innych usług związanych z opieką nad zwierzętami terenu 
wydzielonego z działki o numerze geodezyjnym 2680 /20, połoŜonej w obrębie 
5-Hajnówka. W chwili obecnej prowadzone są prace nad zmianą studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka 



oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 
"Hajnówka Południe". Formalności związane z uchwaleniem zmian przewiduje się 
zakończyć do połowy 2009 roku. W celu zmniejszenia uciąŜliwości 
spowodowanych hałasem, teren schroniska jest ogrodzony siatką, na której 
zamocowana jest czarna, nieprzezroczysta folia, wytłumiająca odgłosy. Teren 
schroniska zamykany jest w ciągu dnia i nocy. Psy przebywają w boksach z 
duŜymi wybiegami a niewielka ilość przebywa w budach wolnostojących w 
oczekiwaniu na zakończenie budowy. Nie ma psów biegających luzem. W 
załoŜeniach maksymalna ilość psów przebywających na terenie schroniska wynosi 
200 sztuk. Zgodnie z informacją uzyskaną w Stowarzyszeniu, na dzień 
dzisiejszy w schronisku przebywa 140 psów. KaŜdego dnia pracownicy na 
schronisku od godziny 7 rano rozpoczynają przygotowywanie posiłków dla psów i 
w okolicy godziny 11-12 rozpoczyna się ich karmienie. Zwierzęta mają 
zapewnioną opiekę weterynaryjną ( m.in. wszystkie przebywające tam psy są 
szczepione przeciwko wściekliźnie oraz odrobaczane). Zwierzęta oddawane do 
adopcji poddawane są sterylizacji. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce 
decyzją 01/2008 z dnia 11.01.2008r., znak. PIW.H.570/01/2008 nadał 
schronisku weterynaryjny numer identyfikacyjny 20053401 oraz prowadzi 
bieŜące kontrole. „ 
Nie ulega wątpliwości ,Ŝe zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ochronie zwierząt / Dz. U z 2003 r. Nr 106 , poz. 1002 ze zmianami / 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz wyłapywanie naleŜy do zadań 
własnych Gminy Miejskiej Hajnówka  . Zadanie to moŜna realizować 
bezpośrednio lub poprzez porozumienie z organizacją  społeczną , której 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i która zapewnia bezdomnym 
zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzi schronisko dla zwierząt / art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 21.08.1997  r. o ochronie zwierząt /. 
Konieczność rozwiązania problemu  z umieszczeniem bezdomnych zwierząt 
wynika z faktów pogryzienia przez psy mieszkańców Hajnówki , które finał swój  
znalazły w sądzie  i w związku z tym naleŜało podjąć natychmiastowe decyzje 
dotyczące utworzenia przytuliska .  
Z informacji Zastępcy Burmistrza Miasta  wynika ,Ŝe  przedsięwzięcie  
lokalizacji schroniska dla zwierząt w aktualnie obowiązujących przepisach 
prawnych nie mieści się  w kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko z uwagi na liczbę psów aktualnie przebywających w 
przytulisku jak i przewidywanych w przyszłości . Ta liczba mieści się  w liczbie 
granicznej określonej w § 2 ust. 1 pkt. 43 a rozporządzenia z dnia 9.11.2004 r. w 
sprawie określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko / Nr       
257 , poz. 2573 ze zm./ Ponadto teren na którym przebywają zwierzęta jest 



zlokalizowany w znacznie większej odległości od siedzib ludzkich niŜ przewiduje 
§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych  wymagań  weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt  Dz. U . nr 158 , poz. 1657 który mówi  o lokalizacji 
schroniska  w miejscu oddalonym co najmniej 150 metrów  od siedzib ludzkich , 
obiektów uŜyteczności publicznej oraz zakładów .Teren ten  zgodnie § 1 ust. 2 
wyŜej wymienionego rozporządzenia  jest utwardzony i ogrodzony oraz posiada 
nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii o czym świadczy decyzja 01/2008 
Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2008 r. nr 
PIW.H.570/01/2008 wydana schronisku zwierząt prowadzonemu przez 
Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „ Ciapek” . 
Budzić moŜe wątpliwość braku ujęcia schroniska w miejscowym planie 
zagospodarowania miasta Hajnówka Obszar 2 – Hajnówka Południe , ale z 
wyjaśnień Zastępcy Burmistrza wynika , Ŝe są prowadzone prace nad zmianą 
studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania przestrzennego i zmianą 
planu zagospodarowania przestrzennego m. Hajnówka Obszar 2 Hajnówka - 
Południe  uwzględniające przeznaczenie terenu o numerze  geodezyjnym 
2680/20 obręb 5 na prowadzenie schroniska  dla bezdomnych zwierząt oraz 
innych usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami .  
Z uwagi na wpłynięcie skargi mieszkańców miasta zarzucających znaczną 
uciąŜliwość a w szczególności hałas ze schroniska naleŜałoby rozwaŜyć 
moŜliwość podjęcia działań zmniejszających emisję hałasu . 
W związku z zebranym materiałem Rada Miasta Hajnówka rozpatrując skargę , 
a w szczególności biorąc pod uwagę  uwagi mieszkańców  , realizację zadań 
własnych gminy , bezpieczeństwo na terenie miasta  , obowiązujące przepisy 
prawne w tym zakresie   postanowiła zlecić   Burmistrzowi Miasta  Hajnówka  
zwiększenie nadzoru nad realizacją porozumienia z dnia 05.04.2007 r.  w części 
dotyczącej przyjętych na siebie obowiązków przez Hajnowskie Stowarzyszenie 
Ochrony Zwierząt „Ciapek” i wykonywanie przez nie opieki nad przebywającymi 
zwierzętami w okresie nocnym przez prowadzenie okresowych kontroli oraz 
rozwaŜenie moŜliwości zmniejszenia uciąŜliwości prowadzonego  przytuliska dla 
zwierząt poprzez zainstalowanie urządzeń wyciszających 
Radna GraŜyna Dymińska - uwaŜam, Ŝe powinniśmy odnieść się do skargi i 
dlatego wnioskuję, aby skargę uznać za zasadną lub niezasadną a później 
uzasadnić taką decyzję . W związku z powyŜszym wnioskuje by paragraf 1 
otrzymał brzmienie , Ŝe skarga mieszkańców miasta jest zasadna  oraz w 
miejsce słów  „rozwaŜnie moŜliwości istalacji  urządzeń wyciszających” wpisać 
„podjęcie działań w celu wyeliminowania hałasu” . 
Radna Wiera Masajło - dobrze, Ŝe schronisko powstało, naleŜy zrobić wszystko, 
Ŝeby zmniejszyć jego uciąŜliwość. 
Radny Wiesław Rakowicz - wnioskuję o przyznanie racji mieszkańcom w punkcie 



niezgodności lokalizacji schroniska z Planem Zagospodarowania Przestrzennego; 
naleŜy zobowiązać burmistrza do szczegółowej kontroli jego funkcjonowania. 
NaleŜy przyznać ,Ŝe podjęte działania znacznie ograniczyły liczbę bezpańskich 
psów. Chodzi o to, Ŝeby zminimalizować uciąŜliwości wynikające z 
funkcjonowania schroniska dla okolicznych mieszkańców . Problem naleŜy 
uregulować  . Ponadto na posiedzeniu komisji prosiłem Zastępcę Burmistrza 
Miasta o przekazanie mi teksu porozumienia jakie miasto zawarło ze 
stowarzyszeniem . Uzyskałem odpowiedź , ze po konsultacji  będę wiedział  czy 
mogę go otrzymać i do dziś nic nie wiem .Wnoszę  o nowe brzmienie paragrafów 
proponowanej uchwały jak niŜej : 
Paragraf 1 – Skarga mieszkańców w zakresie „ schronisko to jest niezgodne z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Hajnówka dla obszaru  
2  Hajnówka – Południe „ jest zasadna . 
Paragraf 2 - Zaleca się   Burmistrzowi Miasta  Hajnówka  zwiększenie nadzoru 
nad realizacją porozumienia z dnia 05.04.2007 r.  w części dotyczącej 
przyjętych na siebie obowiązków przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony 
Zwierząt „Ciapek” i wykonywanie przez nie opieki nad przebywającymi 
zwierzętami w okresie nocnym przez prowadzenie okresowych kontroli oraz 
rozwaŜenie moŜliwości zmniejszenia uciąŜliwości prowadzonego  przytuliska dla 
zwierząt poprzez zainstalowanie urządzeń wyciszających a takŜe  zwiększenie 
nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji  formalno –prawnej przy zadaniach 
związanych z koniecznością zmian w planie zagospodarowania przestrzennego .                                           
Uzasadnienie stanowi załącznik do   uchwały .                                                       
Radna GraŜyna Dymińska – w związku ze zgłoszonym wnioskiem  radnego 
Rakowicza wycofuję swój, poniewaŜ wniosek radnego jest bardziej precyzyjny. 

Radny GrzegorzTomaszuk - jeŜeli zlecamy coś burmistrzowi to pamiętajmy, Ŝe 
musi to wypełnić. Czy jeśli będzie zapis , Ŝe skarga jest zasadna lub nie  to jakie 
będą dalsze konsekwencje , proszę o odpowiedź . 
Radny Bogusław Szczepan łabędzki -  nie moŜemy przymykać oczu na to , Ŝe 
schonisko zlokalizowano niezgodnie z prawem . 
Radny Andrzej Popow - uwaŜajmy, Ŝeby nie zniechęcić do działalności 
zaangaŜowanych w nią osób. 
Radna Chaniło - w jakim konkretnie terminie nastąpiłoby wykonanie wyciszenie 
schroniska? 
Radny Eugeniusz Bołtromiuk - ostroŜnie z tymi ekranami, bo to moŜe być 
niewykonalne. 
Radny Jakub Ostapczuk - to my podjęliśmy tę decyzję; zaistniał fakt wyŜszej 
konieczności – kto mógł przewidzieć, Ŝe psy przestaną być odławiane. Wymogi  
określające odległość od siedzib są zachowane. 
Radna GraŜyna Dymińska – rada powinna stwierdzić  , Ŝe prawo zostało 
naruszone gdyŜ stanowisko nasze  otrzymują skarŜący i Wojewoda w ramach 



nadzoru . 
Radny Piotr Markiewicz - skarga jest skierowana przeciw lokalizacji, więc 
uznając ją będziemy musieli zmienić lokalizację. 
Radny Wiktor Dzik -  ludzie byliby zadowoleni gdyby schronisko stamtąd 
zniknęło  , naleŜy poza płotem obsadzić teren schroniska  podwójnym  rzędem 
tuj i to by jeszcze je wyciszyło . 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Eugenii Ostapczuk o udzielenie 
odpowiedzi Panu Tomaszukowi . 
Pani Eugenia Ostapczuk – radca prawny Urzędu Miasta -  nie pracowałam i nie 
przygotowywałam projektu tej uchwały wiec  zgodnie z zasadami naszej etyki 
zawodowej nie wypowiem się w tej sprawie .  
Burmistrz Miasta Pan Anatol Ochryciuk - krótka jest nasza pamięć, 
zapomnieliśmy, jak prawie na kaŜdej sesji mówiliśmy o wałęsających się psach. 
Schronisko spełniające wszystkie ustawowe wymogi to inwestycja rzędu kilku 
milionów zł z rocznymi kosztami porównywalnymi do utrzymania przedszkola. 
Dziękujmy członkom Stowarzyszenia, Ŝe chcieli zająć się naszym problemem, 
pomagają im nasi pracownicy i osadzeni. Szukajmy rozwiązań zmniejszających 
uciąŜliwość. Sprawę badał Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego i 
dopatrzył się jednej nieprawidłowości w budynku, gdzie przygotowuje się posiłki 
zwierzętom. Nie miałem Ŝadnych wątpliwości, czy przyjąć propozycję 
Stowarzyszenia i gdybym miał dziś podejmować decyzję, byłaby ona taka sama. 
Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek zgłoszony przez radnego 
Wiesława Rakowicza   Za wnioskiem głosowało – 6  radnych , przeciw – 12 , 1 
radny wstrzymał się od głosu . W głosowaniu udział wzięło 19 radnych . wniosek 
upadł . 
Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców miasta Hajnówka radni przyjęli 
przy 13 głosach za , 6 głosach przeciw / radny Wiesław Rakowicz głosował 
przeciw – zapis na wniosek radnego /, głosów wstrzymujących nie było , w 
glosowaniu udział wzięło 19 radnych .  
Uchwała Nr XXII/124/08 w sprawie skargi mieszkańców miasta Hajnówka 
załącznik nr 5 

 Do punktu 8 porządku obrad 
Podjęcie  uchwał w sprawach : 

 A/ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości komisje rady zaopiniowały pozytywnie . Komisja Spraw 
Społecznych  zgłosiła wniosek - o wprowadzenie dodatkowej kategorii – stawka 
podatku od budynków gospodarczych i garaŜy emerytów w wysokości – 3,58 
Pani Eugenia Ostapczuk - radca prawny - Rada nie moŜe wprowadzać ulg  
podmiotowych czyli wybranej grupie mieszkańców. 
Radny Bogusław Łabędzki – zgłaszając ten wniosek kierowaliśmy się 
przypadkiem występującym w gminie Narewka. Dlaczego stawka podatku za 



prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych została zmniejszona z proponowanych 3,84 zł do 3,30 zł? 
Burmistrz Miasta - po konsultacjach zaproponowałem zmniejszenie stawki 
głównie ze względu na SPZOZ, poniewaŜ szpital ma bardzo duŜą powierzchnię  ( 
2 600 m2). 
Radni projekt uchwały przyjęli przy 13 glosach za , 3 glosach przeciw  , 3 
glosach wstrzymujących , w glosowaniu udział wzięło 19 radnych . 
Uchwała Nr XXII/125/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości - załącznik nr 6 

 B/ Po pozytywnych opiniach komisji radni przy 16 glosach za , głosów przeciw nie 
było , 3 głosach wstrzymujących przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych . W głosowaniu udzial 
wzięło 19 radnych . 
Uchwała Nr XXII/126/08   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych - załącznik nr 7 

 C/ Po pozytywnych opiniach komisji radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w 
sprawie zmiany  uchwały  w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej , zasad  
ustalania i poboru oraz terminów płatności . / za – 19 , przeciw – 0 , wstrzymało 
– 0 , w glosowaniu udział wzięło 19 radnych / . 
Uchwała Nr XXII/127/08   w sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie ustalenia 
stawek opłaty targowej , zasad  ustalania i poboru oraz terminów płatności -
załącznik nr 8 

 D/ Po pozytywnych opiniach komisji radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę  w sprawie  uprawnienia określonych grup osób do 
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w 
Hajnówce . / za – 19 , przeciw – 0 , wstrzymało – 0 , w glosowaniu udział wzięło 
19 radnych / . 
Uchwała Nr XXII/128/08 zmieniająca uchwałę  w sprawie  uprawnienia 
określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej w Hajnówce - załącznik nr 9 

 Do punktu 9 porządku obrad 
Wolne wnioski, zapytania  zgłosili: 
Radny Wiesław Rakowicz - do tej pory nie otrzymałem tekstu porozumienia ze 
Stowarzyszeniem „Ciapek” o które prosiłem na posiedzeniu komisji . 
Radny Zdzisław Wiatrowski - uwaŜam, Ŝe w schronisku powinny pracować te 
same osoby gdyŜ zwierzęta przyzwyczajają się do pracowników . Chórzyści z I 
LO mają znaczące osiągnięcia, ale i kłopoty ze sfinansowaniem wyjazdu na 
konkurs czy miasto mogłoby ich wesprzeć ? 
Radny Bogusław Łabędzki – Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska mówił o 
moŜliwym zagroŜeniu pyłem rozproszonym. Czy spalarnia odpadów 
niebezpiecznych wymagane zezwolenia? Jest coś takiego jak protokół 



dyplomatyczny, który jest realizowany na uroczystościach a u nas na obchodach 
święta listopadowego  Poseł RP składał kwiaty po przedstawicielu gminy , 
delegacje słuŜb mundurowych były rozdzielone , naleŜy kogoś wysłać na 
szkolenie . 
Radna Alicja Chaniło - w Hajnówce wzrośnie bezrobocie, ok. 200 osób zostanie 
zwolnionych. Jakie mają szanse na znalezienie pracy i pomoc? 
Radny Andrzej Popow - czy miasto jest przygotowane do zimy? 
Radny Wiktor Dzik - chodnik w ul. 3 Maja na odcinku od Lipowej do Sportowej 
jest w bardzo złym stanie technicznym i naleŜy go naprawić . 
Pani Anna Birycka - przew. RO Placówka - przy ul. Białostockiej naprzeciwko 
sklepu PSS naleŜy ustawić wiatę na przystanku komunikacji miejskiej . 
Pan Zenobiusz Golonko - chciałem swego czasu wybudować zakład produkcji 
uszczelek – urzędnicy i sąsiedzi uniemoŜliwili mi to. Mieszkam w pobliŜu 
wysypiska, więc pewne rzeczy obserwuję. Śmietnisko działa nadal, dziś brama 
była otwarta przez 2 godz., przebywało tam 10 samochodów, paliło się ognisko, 
co dokumentuje wykonane przeze mnie zdjęcie. / załącznik nr 10 / .                
Droga prywatna została rozjeŜdŜona przez samochody przedsiębiorstwa i kiedy 
wracam z Warszawy brudzę samochód na ostatnich 200 metrach. Na polu 
składowym została połoŜona folia, wykopana tez została ogromna studnia, a nic 
się w niej nie zbiera. Gdyby folia nie przepuszczała wody, to tam powinno być 
jezioro, albo studnia powinna być pełna. Na koniec chciałbym powiedzieć o 
pewnej sprawie: gdybyśmy rzeczy wykonane z plastiku przerobili w wytłaczarce 
– a sądzę, Ŝe nawet Hamech mógłby ją wykonać – to przy kilkuosobowej obsłudze 
moglibyśmy produkować Ŝerdzie do grodzenia pastwisk, takie, jakie widzimy na 
amerykańskich filmach. Dziękuję i przepraszam za zajęcie czasu a Panu 
przewodniczącemu przekazuje płytę na której znajdują się materiały .  

 Do punktu 10 porządku obrad 
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania udzielił Pan Bazyl 
Stepaniuk, z – ca burmistrza - odpady komunalne przeznaczone do dalszego 
przerobu mogą być zgodnie z ustawą magazynowane przez okres trzech lat. Pole 
składowe było budowane z zachowaniem wszelkich zasad przewidzianych dla 
takich inwestycji. Wspomniana studnia jest to urządzenie do wentylacji 
składowiska. Na wysypisko musiano nawieźć mnóstwo piachu, stąd obecność 
samochodów i rozjeŜdŜona droga, ale zostanie ona naprawiona. 
Burmistrz Miasta -naleŜy przypomnieć, Ŝe w drugim rozdaniu funduszy unijnych 
mieliśmy zapisane ponad 30 mln euro na prowadzenie gospodarki odpadami w 
regionie Puszczy Białowieskiej – Hajnówka miała przygotowane wszystko od 
strony projektów technicznych. Zmienił się rząd i przeznaczone środki zostały 
cofnięte. Nazwa Zakład Pomocniczy ZZO w DubiaŜynie jest zapisana w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. MoŜna załoŜyć, Ŝe DubiaŜyn zostanie 
uruchomiony nie wcześniej niŜ za dziesięć lat, więc musimy najbliŜsze trzy lata 



maksymalnie wykorzystać. Sortownia będzie na Poryjewie, jednocześnie 
prowadzona będzie rekultywacja tamtego terenu, a pole składowe odpadów 
przesortowanych mieściłoby się w okolicy Górniańskich Łąk, gdzie mamy teren o 
powierzchni ok. 12 ha. Za rok 58 gmin województwa podlaskiego będzie miało 
problemy ze składowiskami odpadów. Prezes PUK przeprowadził rozpoznanie i 
obiecał naprawę drogi do 4 grudnia. W Polsce nie ma ani jednej spalarni 
plazmowej, funkcjonują one w Stanach Zjednoczonych. 
Na temat czystości powietrza trzeba przypomnieć, Ŝe zlikwidowaliśmy blisko 30 
kotłowni osiedlowych; nie jest tajemnicą, Ŝe w prywatnych kotłowniach spalane 
są plastiki. Bezrobotni w Hajnówce to często osoby z predyspozycją do 
korzystania z opieki społecznej. Jeszcze niedawno ilość ofert pracy 
przekraczała liczbę chętnych do skorzystania z nich, teraz to się zmieni. 
Nie neguję potrzeby wsparcia, ale chór powinien zwrócić się o wsparcie do 
Starostwa. Poseł był bardzo zadowolony z udziału w uroczystościach i nie 
zgłaszał Ŝadnych zastrzeŜeń. SłuŜby odśnieŜania juŜ działają. Budowa chodników 
jest przewidziana w przyszłym roku. Sprawę wiaty przekaŜę do ZKM. Radny 
Rakowicz otrzyma tekst porozumienia. 

 Do punktu 11 porządku obrad 
Przed zakończeniem sesji  Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z prośbą do 
radnych by do dnia 10 grudnia br. zgłosili tematy do planu pracy rady na kolejny 
rok .  
Na tym obrady zakończono . 

 
 


