PROJEKT
USTAWA
z dnia …………………
o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach
Art. 1. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 408) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 ust. 2 pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem oraz wprowadza się punkt 3,
który otrzymuje następujące brzmienie:
„3) pisemną zgodę podmiotu, o którym mowa w art. 14 pkt 4 lub oświadczenie
organizatora, że zgromadzenie nie będzie odbywać się w miejscach kultu
religijnego lub innych miejscach, o których mowa w tym przepisie, lub w
odległości mniejszej niż 200 m od tych miejsc.”
2) art. 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej
zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia oraz zgody lub
oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, można dołączyć elektroniczną kopię
tego dokumentu.”
3) w art. 10 dodaje się ustęp 3a, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3a. Jeżeli organ gminy poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do autentyczności
elektronicznej kopii zgody lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, może
wezwać organizatora zgromadzenia do niezwłocznego przedłożenia ich oryginałów.
Wezwanie może nastąpić w formie elektronicznej lub telefonicznie.”
4) w art. 14 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz wprowadza się punkt 4, który
otrzymuje następujące brzmienie:
„4) zgromadzenie ma się odbyć w miejscach kultu religijnego sprawowanego przez
Kościół Katolicki lub kościoły i związki wyznaniowe ujawnione w rejestrze
kościołów i innych związków wyznaniowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1153), w szczególności kościołach oraz kaplicach lub w innych budynkach
kościelnych, pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym
oraz na cmentarzach wyznaniowych, lub w odległości mniejszej niż 200 m od tych

-2miejsc, chyba że organizator zgromadzenia uzyska pisemną zgodę na odbycie
zgromadzenia od podmiotu administrującego miejscem kultu religijnego lub innym
wymienionym miejscem.”
5) art. 21 otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 21. 1. W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane
zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w
szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego
zgromadzenia organizator może zastosować przepisy niniejszego rozdziału.
2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do zgromadzeń mających się
odbyć w miejscach kultu religijnego sprawowanego przez Kościół Katolicki lub
kościoły i związki wyznaniowe ujawnione w rejestrze kościołów i innych związków
wyznaniowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1153), w
szczególności kościołach oraz kaplicach lub w innych budynkach kościelnych,
pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym oraz na
cmentarzach wyznaniowych, lub w odległości mniejszej niż 200 m od tych miejsc.”
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

