Wrocław, dnia 2,0 października 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

BZ-ZKSO.6110.28.2017.TS

Decyzja

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.), w związku z art. 26a i art. 26b ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(1. dz. IY/608/2017) w przedmiocie wydania zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

nie wydaję zgody Regionowi Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” na cykliczne
organizowanie zgromadzeń

mających

na

celu

upamiętnienie

powstania

NSZZ

„Solidarność” planowanych w dniu 27 sierpnia w latach 2018 - 2020 pod tablicą
pamiątkową przy Centrum Historii Zajezdnia, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. wpłynął do Wojewody Dolnośląskiego wniosek Regionu
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” o wydanie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń
mających na celu upamiętnienia powstania NSZZ „Solidarność” każdego dnia 27 sierpnia
w latach 2018 - 2020. Jako miejsce zgromadzenia wskazano skwer pod tablicą pamiątkową
umieszczoną przy Centrum Historii Zajezdnia, przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu.
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.
W związku z wpłynięciem powyższego wniosku wszczęte zostało postępowanie
administracyjne w tej sprawie.
Pismem z dnia 30 sierpnia 2017 r. (BZ-ZKSO.6110.30.2017.TS) Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwrócił się do Urzędu Miejskiego
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Wrocławia oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (zarządcy Centrum Historii Zajezdnia)
o przekazanie informacji odnośnie organizowanych w latach 2015 -

2017 przez

wnioskodawcę uroczystości pod Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej.
Pismem z dnia 5 września 2017 r. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował, że w analizowanym okresie
wnioskodawca skierował jedno zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia przy Centrum
Historii Zajezdnia - w dniu 27 sierpnia 2017 roku.
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” potwierdził również fakt odbycia się uroczystości pod
Centrum Historii Zajezdnia w dniu 27 sierpnia 2017 r. (pismo z dnia 1 września 2017 r., nr:
DAi0.202.6.2017.GC, uzupełnione wiadomością e- mail z dnia 5 października 2017 r.).
W dniu 26 września 2017 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. Planowane
zgromadzenia nie mają odbywać się co najmniej 4 razy w roku (wniosek dotyczy tylko dnia
27 sierpnia) a dzień 27 sieipnia nie jest świętem państwowym lub narodowym. Dodatkowo
nie stwierdzono aby uroczystości te odbywały się każdego roku w okresie lat 2015 - 2017
w dniu 27 sierpnia (uroczystości odbyły się w tym dniu tylko w 2017 roku).
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się 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: Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
Do wiadomości: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-146 Wrocław
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.
Tomasz Soja - starszy specjalista
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