
Uchwała nr V/34/19
Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wiz
zakupowych dla obywateli Republiki Białorusi

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3, § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2
do  Statutu  Miasta  Hajnówka  stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Nr  X/47/07  Rady  Miasta
Hajnówka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr
5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz. 781, z 2018 r. poz. 4408) Rada Miasta Hajnówka  uchwala, co
następuje:

§1.  Przyjmuje się  stanowisko  Rady Miasta  Hajnówka w sprawie  likwidacji  przez  Ministerstwo

Spraw  Zagranicznych  Rzeczypospolitej  Polskiej  wiz  zakupowych  dla  obywateli  Republiki

Białorusi, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk



Załącznik do uchwały nr V/34/19
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 marca 2019 r.

Stanowisko
Rady Miasta Hajnówka

w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej wiz zakupowych dla obywateli Republiki Białorusi

Od  dnia  2  stycznia  2019  roku  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych

zlikwidowało  wizy  zakupowe  dla  obywateli  Białorusi.  Ruch  graniczny  między

Republiką  Białorusi  a  Rzeczpospolitą  Polską  w województwie  podlaskim,  w tym

również  w  Hajnówce  i  Powiecie  Hajnowskim  to  wartość  nie  do  przecenienia.

Obywatele Białorusi przekraczają każdego dnia granicę Polski przede wszystkim w

celach handlowych.

Każda wizyta obywateli  Białorusi w naszym regionie to pewny zarobek dla

lokalnych  przedsiębiorców.  Dzięki  tzw.  turystyce  zakupowej  zarabiają  podlascy

przedsiębiorcy, hotelarze czy kupcy. Likwidacja wiz zakupowych powoduje straty dla

wielu hajnowian, czego skutkiem będzie likwidacja miejsc pracy. Wprowadzone w

tym samym czasie przez władze białoruskie nowe ograniczenia wielkości i wartości

zakupów  dla  obywateli  Białorusi  mogą  doprowadzić  do  likwidacji  turystki

zakupowej w naszym województwie.

Rada Miasta Hajnówka pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzone zmiany nie

tylko  szkodzą  gospodarce  miasta  i  regionu,  ale  także  nie  służą  dobrosąsiedzkiej

współpracy  i  kontaktom  społecznym.  Dotychczas  wielu  obywateli  Republiki

Białorusi korzystało z wiz zakupowych także w celach turystycznych, rodzinnych,

naukowych bądź towarzyskich.

W związku z powyższym Rada Miasta Hajnówka wyraża swój sprzeciw wobec

likwidacji  wiz  zakupowych  dla  Białorusinów  i  apeluje  do  Ministra  Spraw

Zagranicznych o ich niezwłoczne przywrócenie.


