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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r.  

o zmianie ustawy o ewidencji ludności 

 

(druk nr 1018) 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 388)  

 

Art. 74. 

1. Od dnia [1 stycznia 2016 r.] <1 stycznia 2018 r.>  znosi się obowiązek meldunkowy. 

2. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o zameldowaniu na pobyt stały lub zameldowaniu 

na pobyt czasowy, od dnia [1 stycznia 2016 r.] <1 stycznia 2018 r.> należy przez to 

rozumieć miejsce zamieszkania, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4). 

 

Art. 75. 

Od dnia [1 stycznia 2016 r.] <1 stycznia 2018 r.> likwiduje się rejestry mieszkańców oraz 

rejestry zamieszkania cudzoziemców. 

 

Art. 76. 

Od dnia [1 stycznia 2016 r.] <1 stycznia 2018 r.> nie gromadzi się danych, o których mowa 

w art. 8 pkt 6, 14-21 i 25. 

 

Art. 77. 

Ilekroć w art. 45 ust. 2 i art. 51 ust. 1 jest mowa o organie lub organach od dnia [1 stycznia 

2016 r.] <1 stycznia 2018 r.>, należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

 

Art. 78. 

Od dnia [1 stycznia 2016 r.] <1 stycznia 2018 r.> tracą moc przepisy art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 2, 

art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 12, art. 13 pkt 2, art. 

24-44, art. 49, art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 oraz art. 60 niniejszej 

ustawy. 

 

 

 


