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DECYZJA

Białystok, ;f,blipca 2019 r.

Na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 631) w zw. z art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60),
po rozpatrzeniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu

uproszczonym w dniu 20 lipca 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00, którego celem jest
Czuwanie przy pomniku "Bóg-Honor-Ojczyzna"

Prezydent Miasta Białegostoku

Zakazuje organizacji zgromadzenia planowanego w Białymstoku na dzień 20 lipca 2019
r. w godzinach od 10.00 do 16.00, którego celem jest czuwanie przy pomniku " Bóg-Honor
Ojczyzna", mającego się odbyć pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej przy Placu
NZS w Białymstoku.

Uzasadnienie

W dniu 03 lipca 2019 r. środkami komunikacji elektronicznej o godzinie 21:02:05
wpłynęło do Prezydenta Miasta Białegostoku zawiadomienie o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia publicznego w postępowaniu uproszczonym pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi
Białostockiej przy Placu NZS, którego celem jest czuwanie przy pomniku "Bóg-Honor
Ojczyzna".

W związku z tym, że w dniu 20 lipca 2019 r. o godzinie 14.00 na Placu NZS
rozpoczyna się zgromadzenie połączone z przemarszem ulicami: Liniarskiego - Lipowa 
Częstochowska - Al. Piłsudskiego - Sienkiewicza - Plac Doktora Lussy - ul. Plac Jana Pawła

II - Rynek Kościuszki - zakończenie pod Ratuszem od strony Esperanto Caffe, które
wpłynęło do organu gminy w dniu 20 czerwca 2019 r. o godz . 00:00:00 i zgodnie z ustawą

Prawo o zgromadzeniach przysługuje pierwszeństwo przed zgłoszonym zgromadzeniem pod
Pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej. W konsekwencji stwierdzono, że odległość

pomiędzy zgromadzeniami jest mniejsza niż 100 m dlatego też na podstawie art. 12 ust. l
i ust. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej
wysłano w dniu 04 lipca 2019 r., informacje do organizatora zgromadzenia, które ma się

odbyć pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej o konieczności zmiany miejsca lub
czasu zgłoszonego zgromadzenia, ponieważ koliduje z wcześniej złożonym zgromadzeniem.
W odpowiedzi organizator uznał, że zgromadzenia nie kolidują ze sobą i z tego powodu nie
zachodzi zagrożenie. W kolejnej korespondencji organizator przesłał informację dotyczącą

wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu czy też Trybunału

Konstytucyjnego w sprawie zgromadzeń oraz dołączył mapkę z trasą od pomnika do placu
NZS, wyliczając odległość nie w linii prostej. Na kolejną prośbę zgłoszonąw dniu 11 lipca
2019 r., w formie elektronicznej dotyczącą zmiany miejsca lub czasu organizator nie
odpowiedział. Ponownie organizator zgromadzenia został zaproszony na spotkanie w dniu
16 lipca 2019 r. do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku

w celu ustalenia zmian miejsca lub czasu planowanego zgromadzenia w sposób spełniający



zachowanie określonej w ustawie Prawo o zgromadzeniach odległości 100 m. i zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń. Podczas spotkania organizator nie wyraził zgody
na dokonanie zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę odmienne wartości ideologiczne
głoszone przez przedstawicieli obu zgromadzeń planowanych w dniu 20 lipca 2019 r., nie ma
możliwości odbycia obu zgromadzeń w sposób bezpieczny dla uczestników i istnieje wysokie
prawdopodobieństwo zakłócenia przebiegu obu zgromadzeń, mogących zagrażać życiu

i zdrowiu ludzi oraz mieniu w znacznych rozmiarach, w związku z czym na podstawie art. 14
pkt 2 orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego

w Białymstoku. Odwołanie wnosi się w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie
Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
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Otrzymują:

1. Organizator,
2. Sąd Okręgowy w Białymstoku,

3. a/a.


