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S P R A W O Z D A N I E

KoMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludnoŚci i dowodach
osobistych oraz ustawy o ewidencji ludnoŚci
(druk nr 486)

Marszałek Sejmu, zgodnię z art.37 ust. |, art.40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała

w dniu 18 czerwca 2012 r. powyŻszy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw

Wewnęt rzny ch do pierwszego czytania.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przęprowadzeniu pierwszego

czytaniai rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 27 częrwca20If r.,

wnosi:

Wy s o ki S e j m uchwalić taczyzałączonyprojektustawy.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.

Przewo d niczący Komi sj i

l-l Marek Biernacki



Liczba stron :  2     Data :   2012-07-05      Nazwa pliku :   161-10.NK.DOCX  1 

VII kadencja/druk nr 486 

 

 

Projekt  

 

 

USTAWA 

z dnia                 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych                                           
oraz niektórych innych ustaw1)  

 

Art. 1.    

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmie-
nie: 

„4.  Dane o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego wojewoda lub minister 
właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją właściwością 
wynikającą z ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 161), przekazuje niezwłocznie do organu gminy wła-
ściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dotyczy zmia-
na, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby – do organu właści-
wego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwają-
cego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, 
poz. 1027, z późn. zm.3)) w art. 37 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu pasz-
portowego;”.  

 

Art. 3.    

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 
1427, z późn. zm.4)) w art. 10 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze 
swoją właściwością – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11;”. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych 

oraz ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 

1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 
220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 
2010 r. Nr 239, poz. 1539 i Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 
288, poz. 1689 oraz z 2012 r. poz. 161. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, 
poz. 595 i Nr 95, poz. 791, z 2010 r. Nr 8, poz. 51 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.  

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. 
Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689. 
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Art. 4.    

Ustawa wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia  2012 r. 

 

 



Warszawd, 'ł-, l ipca foLL r.

M in ister
Spraw Zagranicznych

i
DPUE - 92o - 466 - tzlkpl Ą

. '  :  ! '  ł - .

r/il-,j,.r ,X 1)
dot. : ASW-0140-35-2012 z 27 .06.ZOIf r.

Pan
Marek Biernacki
Przewodniczący Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmidnie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektÓrych innych ustaw (druk nr 486)
zawartego W sprawozdaniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 504),
wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracii rzqdowej (Dz. U. z 20o7 r. Nr 65, poz. 437, z p6źn. zm.} w związku z art. 42
ust. 4 Regu|aminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw cz|onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Przewod niczqcy,

w zwiqzku z przedtożonym sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
pozwa|am sobie wyrazić poniższq opinię:

Projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych jest
zgodny z prawem Unii Europeiskiej.

Z poważaniem

Wz. Ministra Spraw Zagrariicznych
sE{nrr{nz sriNu

I ..F { ązl{"-...
Piotr SerafiĘ

Do wiadomości:
Pan Jacek Cichocki
Minister Spraw Wewnętrznych


