
Hajnówka, dnia 20.02.2017 r. 

PG.5310.1.2017 

 

 

DECYZJA 

 

 Na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o 

zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485), w związku z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póź. zmn.), art. 104 i 107 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 13, 

z póź. zmn.) oraz zarządzeniem Nr 18/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 lutego 2017 

r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza 

Miasta oraz prowadzenia spraw Gminy Miejskiej Hajnówka w imieniu Burmistrza, po 

rozpatrzeniu zawiadomienia Pana …………………………………… z dnia 6 lutego 2017 r. o 

zgromadzeniu publicznym 

 

Burmistrz Miasta Hajnówka 

zakazuje organizatorowi – Panu …………………………………. zorganizowania 

zgromadzenia w dniu 26 lutego 2017 r. z miejscem rozpoczęcia zgromadzenia ul. 3 Maja przy 

Kościele Podwyższenia Krzyża z planowaną trasą przejścia i z miejscem zakończenia 

zgromadzenia ul. 3 Maja – ul. Stefana Batorego – ul. Księdza Antoniego Dziewiatowskiego – 

ul. Tamary Sołoniewicz (zakończenie). 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 6 lutego 2017 r. do Burmistrza Miasta Hajnówka wpłynęło zawiadomienie o 

zgromadzeniu publicznym. Organizator – Pan ……………………….. zawiadomił o zamiarze 

zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 26 lutego 2017 r. z miejscem rozpoczęcia 

zgromadzenia ul. 3 Maja przy Kościele Podwyższenia Krzyża z planowaną trasą przejścia i z 

miejscem zakończenia zgromadzenia ul. 3 Maja – ul. Stefana Batorego – ul. Księdza 

Antoniego Dziewiatowskiego – ul. Tamary Sołoniewicz (zakończenie). 

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie złożonego 

wniosku, z uwagi na planowane zakończenie trasy zgromadzenia w bliskim sąsiedztwie 

soboru Św. Trójcy, organ wystąpił do Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Hajnówce 

(przy ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego 15) z zapytaniem, czy i w jakich godzinach w dniu 

26 lutego 2017 roku odbywają się nabożeństwa. W odpowiedzi na zapytanie organu 

Proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Hajnówce poinformował, iż w dniu 26 lutego 2017 r. 

w godz. 16.30 – 19.00 będzie odprawiane szczególne nabożeństwo w przeddzień Wielkiego 

Postu, gdzie wierni wraz z Kościołem proszą o wybaczenie wszystkich win i proszą o 

przebaczenie wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, z własnej woli lub z innych 

przyczyn dopuścili się czynów niegodnych. 

W związku z pismem Proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Hajnówce, Burmistrz 

Miasta Hajnówka zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o zmianę daty, terminu, godziny i 

trasy z uwagi na możliwe zakłócenie porządku publicznego. Wnioskodawca nie wyraził 

zgody na proponowaną zmianę. 

W dniu 14 lutego 2017 roku na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka 12 

radnych Rady Miasta Hajnówka wniosło o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie przyjęcia 

stanowiska Rady o zgromadzeniu publicznym z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W dniu 17 lutego 2017 roku Rada Miasta Hajnówka wyraziła 



zdecydowany sprzeciw przeciwko organizacji przedmiotowego zgromadzenia publicznego. 

W stanowisku wskazano na odbywające się w tym dniu szczególne nabożeństwo w 

przeddzień Wielkiego Postu, gdzie wierni Kościoła Prawosławnego proszą o wybaczenie 

wszystkich win i proszą o przebaczenie wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, z 

własnej woli lub z innych przyczyn dopuścili się czynów niegodnych. Ubiegłoroczne 

zgromadzenie odbyło się pod hasłem „Bury – nasz bohater”. Postać „Burego” w naszym 

mieście jest postacią kontrowersyjną, odpowiedzialną za zamordowanie 79 mieszkańców 

(osoby cywilne: kobiety, dzieci, mężczyźni) naszego regionu, którego to zdaniem Instytutu 

Pamięci Narodowej nie można utożsamiać z walką o niepodległy byt państwowy, gdyż nosi 

znamiona ludobójstwa, dlatego też zgromadzenie to jest swoistą prowokacją i nie można do 

tego dopuścić i w żaden sposób usprawiedliwić. 

Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce w odpowiedzi na pismo 

Burmistrza Miasta Hajnówka z 13 lutego 2017 roku, pismem z dnia 16 lutego 2017 roku 

poinformował organ, iż z punktu widzenia policyjnego przedstawiona przez organizatora trasa 

powoduje pewne trudności z zabezpieczeniem. Tegoroczna trasa marszu proponowana przez 

organizatora zbiega się terytorialnie i czasowo z odbywającym się przy Prawosławnym 

Soborze Św. Trójcy, nabożeństwem Przebaczania Win rozpoczynającym w Cerkwi 

prawosławnej okres Wielkiego Postu. 

Planowane zgromadzenie spowodowało szereg emocji w społeczeństwie miasta 

Hajnówka. Ukazały się liczne artykuły w prasie oraz w portalach społecznościowych, w 

których wyrażono swoje stanowisko zarówno za i przeciw marszowi. Medialny rozgłos 

towarzyszący planowanemu zgromadzeniu wskazuje, że tegoroczny marsz spowoduje duże 

zainteresowanie i uczestnictwo najprawdopodobniej większej niż wskazanej w 

zawiadomieniu liczby osób. W/w zgromadzenie wymierzone jest przeciwko mieszkańcom, 

którzy czują uzasadnioną obawę co do naruszenia porządku publicznego w swoim mieście. 

Biorąc pod uwagę przebieg ubiegłorocznego zgromadzenia, tylko nieliczni mieszkańcy 

miasta uczestniczyli w tym marszu. Przeciwna organizacji marszu w Hajnówce jest również 

społeczność obu wyznań: katolickiego i prawosławnego. 

Wobec powyższego, z uwagi na to, iż odbycie planowanego zgromadzenia może 

zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach na co wskazuje 

przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie, na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy z 

dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485) należało orzec jak w 

sentencji decyzji. 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie bezpośrednio do Sądu Okręgowego w 

Białymstoku Wydział I Cywilny w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Hajnówka. 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 
1. Pan ……………………………………. 

2. a/a 


