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USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
oraz ustawy o ewidencji ludności

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.1)) w art. 14 ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
„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 właściwego ze względu na miejsce
pobytu stałego osoby, której dotyczy zmiana, a w przypadku
braku miejsca pobytu stałego osoby – do organu właściwego ze
względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód
osobisty.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.
Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.2)) w art. 10 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) 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) – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11;”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2012 r.
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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.
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.

