
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lutego 2020 r.

BZ-BOL.6110.2.2020.TS

Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, t.j.), w związku z art. 26a i art. 26b ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, t.j.), po 

rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Odra -  Niemen we Wrocławiu, ul. Kościuszki 35f 

z dnia 9 stycznia 2020 r. w przedmiocie wydania zgody na cykliczne organizowanie 

zgromadzeń

nie wydaję zgody Stowarzyszeniu Odra -  Niemen we Wrocławiu na cykliczne 

organizowanie zgromadzeń mających na celu upamiętnienie obchodów Narodowego 

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dnia 1 marca, w latach 2020 -  2022 

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2020 r. wpłynął do Wojewody Dolnośląskiego wniosek 

Stowarzyszenia Odra -  Niemen we Wrocławiu o wydanie zgody na cykliczne organizowanie 

zgromadzeń mających na celu upamiętnienie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych dnia 1 marca, w latach 2020 -  2022. Jako miejsce zgromadzenia wskazano 

wrocławski Rynek -  Plac Gołębi. Następnie zaplanowano przemarsz na trasie: Plac Gołębi 

w kierunku wlotu ul. Świdnickiej na Rynek -  skręt w ul. Świdnicką i podążanie nią do 

wysokości Promenady Staromiejskiej za Operą -  wejście na Promenadę Staromiejską 

w stronę Pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego i dotarcie do pl. Wolności gdzie 

przewidziano finał obchodów.

Wniosek spełniał wymogi formalne określone w art. 26a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
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W związku z wpłynięciem powyższego wniosku wszczęte zostało postępowanie 

administracyjne w tej sprawie.

Pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. (BZ-BOL.6110.2.2020.TS) Wojewoda Dolnośląski 

zwrócił się do Prezydenta Wrocławia o przekazanie informacji odnośnie wszystkich 

uroczystości mających na celu upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych organizowanych przez Stowarzyszenie Odra -  Niemen we Wrocławiu dnia 

1 marca w latach 2017 -  2019, na terenie wrocławskiego Rynku -  Placu Gołębiego oraz

0 trasach przemarszów tych uroczystości.

Pismem z dnia 27 stycznia 2020 r. (WBZ-DBO-5310.2.2020.AB) Dyrektor Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował, 

że:

- w roku 2017 wydano wnioskodawcy pozwolenie na zajęcie terenu Placu Gołębiego w dniu

1 marca 2017 r. w celu przeprowadzenia uroczystości upamiętniających Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu oraz wydano zezwolenie na wykorzystanie dróg 

w sposób szczególny na trasie: ul. Gepperta -  ul. Kazimierza Wielkiego -  ul. Krupnicza -  ul. 

Podwale -  ul. Świdnicka -  Promenada Staromiejska pod Pomnik rotmistrza Witolda 

Pileckiego;

- w roku 2018 wydano wnioskodawcy pozwolenie na zajęcie terenu Placu Gołębiego w dniu 

1 marca 2018 r. w celu przeprowadzenia uroczystości upamiętniających Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu oraz wydano zezwolenie na wykorzystanie dróg 

w sposób szczególny na trasie: ul. Ruska -  ul. Kazimierza Wielkiego -  ul. Krupnicza -  ul. 

Podwale -  ul. Świdnicka -  Promenada Staromiejska pod Pomnik rotmistrza Witolda 

Pileckiego;

- w roku 2019 zgłoszone zostało zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym, 

zaplanowanym na dzień 1 marca 2019 r. na wrocławskim Rynku -  Placu Gołębim.

Pismem z dnia 28 stycznia 2020 r. (BZ-BOL.6110.2.2020.TS) Wojewoda Dolnośląski 

zwrócił się do Prezydenta Wrocławia o doprecyzowanie czy w/w wydarzenia faktycznie się 

odbyły we wskazanych terminach, miejscach oraz czy trasy przemarszów były takie same jak 

te, które określono w pozwoleniach/zgłoszeniach.

Pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. (WBZ-DBO-5310.2.2020.AB) Dyrektor Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował, że 

wszystkie wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Odra -  Niemen we Wrocławiu 

dnia 1 marca w latach 2017 -  2019 na terenie Wrocławia odbyły się zgodnie z wydanymi
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decyzjami/pozwoleniami/zgłoszeniami oraz że organizator w roku 2019 nie zgłaszał chęci 

przemarszu z wrocławskiego Rynku pod Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego.

W dniu 12 lutego 2020 r. zawiadomiono wnioskodawcę o zebraniu materiału 

dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie. Jednocześnie, na podstawie art. 

79a Kpa, poinformowano stronę o niespełnieniu przez nią przesłanek określonych 

w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Wyznaczono stronie 

termin 7 dni na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz przedłożenia 

dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek uzasadniających wydanie 

decyzji zgodnej z żądaniem strony.

Do dnia wydania decyzji strona nie przedstawiła dodatkowych dowodów w sprawie.

Po rozpatrzeniu sprawy stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach 

organizator może się zwrócić do wojewody z wnioskiem o wyrażenie zgody na cykliczne 

organizowanie zgromadzeń jeżeli są one organizowane przez tego samego organizatora w tym 

samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego 

terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego 

rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały 

na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej 

Polskiej wydarzeń.

Po przeanalizowaniu wniosku strony oraz zebranego w sprawie materiału 

dowodowego stwierdzić należy, że przesłanki powyższe nie są spełnione. W toku 

postępowania administracyjnego ustalono, że w roku 2017 i w 2018 przemarsze odbywały się 

na innych trasach niż wskazana we wniosku. Dodatkowo w roku 2019 r. przemarsz nie odbył 

się w ogóle. Wskazać również należy, że organizatorem zgromadzenia stacjonarnego na 

terenie wrocławskiego Rynku -  Placu Gołębiego w roku 2019 była osoba fizyczna a nie 

Stowarzyszenie Odra -  Niemen we Wrocławiu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie bezpośrednio do Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wniesienie



odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (zgodnie z art. 16 ust. 1 w związku z art. 26e 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna, co oznacza, iż podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.

Otrzymuje: Stowarzyszenie Odra -  Niemen, ul. Kościuszki 35 f, 50 -  011 W rocław 

Do w iadom ości:
1. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-146 Wrocław
2. Prezydent W rocławia

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.
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