Projekt

USTAWA
z dnia

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. zm2)) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu
pobytu osób, urodzeniach, zmianach stanu cywilnego,
obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach.”;
2) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy
przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych
przypadkach – inny dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości.
2. Osoba

niepełnoletnia

stwierdzającego

nieposiadająca

tożsamość

dokumentu

przedstawia

odpis

skrócony aktu urodzenia.
3. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub
czasowego

trwającego

ponad
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miesiące,

wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub
czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz
powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej

można

dopełnić

przez

pełnomocnika,

legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym
w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca

1960

r.

–

Kodeks

postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z późn. zm.3)), po okazaniu przez pełnomocnika do
wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych
przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na
ustalenie tożsamości.”;
3) art. 10 – 12 otrzymują brzmienie:
„Art. 10. 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu
pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia
przybycia do tego miejsca.
2. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom
ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu
pobytu w tym lokalu.
Art. 11. 1. Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt
stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze
względu na nowe miejsce jej pobytu stałego
zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego
miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące
dane osobowe:
1) nazwisko i imiona;
2) nazwisko rodowe;
3) nazwiska i imiona poprzednie;
4) imiona rodziców;
5) nazwiska rodowe rodziców;
6) stan cywilny;
7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko
rodowe;
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8) płeć;
9) datę i miejsce urodzenia;
10) obywatelstwo;
11) numer PESEL;
12) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;
13) adres nowego miejsca pobytu stałego;
14) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.
2. Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca
przedstawia

potwierdzenie

pobytu

w

lokalu,

dokonane przez właściciela lub inny podmiot
dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do
wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do
lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu
osoby w lokalu dokonuje się na formularzu
meldunkowym

w

formie

czytelnego

podpisu

z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem
potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być
umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej,
decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny
dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Art.12. 1.

Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się
w sposób określony w art. 11 w miejscu tego
pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego
czasu jego trwania.

2.

Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej
miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania,
zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały,
jest

obowiązana

dokonać

odpowiedniego

zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.”;
4) uchyla się art. 13;
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5) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub
czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest
obowiązana wymeldować się w organie gminy,
właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce
jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego
miejsca.
2.

Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza
organowi gminy właściwemu ze względu na
dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub
czasowego trwającego ponad 3 miesiące następujące
dane osobowe:
1) nazwisko i imiona;
2) nazwisko rodowe;
3) nazwiska i imiona poprzednie;
4) imiona rodziców;
5) nazwiska rodowe rodziców;
6) stan cywilny;
7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko
rodowe;
8) płeć;
9) datę i miejsce urodzenia;
10) obywatelstwo;
11) numer PESEL;
12) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego
lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
13) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.

3.

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub
innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym
do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie
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wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu
stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
4.

Osoba,

która

wyjeżdża

poza

granice

Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6
miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz
powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu
stałego

organowi

wymienionemu

w

ust.

1.

Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu
opuszczenia

dotychczasowego

miejsca

pobytu,

a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc
od dnia powrotu.
5.

Obowiązek określony w ust. 4 nie dotyczy żołnierzy
w czynnej

służbie

wojskowej

wyjeżdżających

w celach służbowych za granicę. Zameldowanie
i wymeldowanie

tych

żołnierzy

prowadzi

się

w sposób określony na podstawie art. 51 ust. 2.
6.

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy
zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego
pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania
się.

7.

Osobie, o której mowa w ust. 1, organ gminy wydaje
zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku
wymeldowania się.”;

6) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. Wymeldowania

z

dotychczasowego

miejsca

pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące

osoba

może

dokonać

podczas

zameldowania w nowym miejscu pobytu, o ile
wskaże adres dotychczasowego pobytu, z którego
ma nastąpić wymeldowanie.
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2.

Wymeldowanie, o którym mowa w ust. 1,
następuje na podstawie formularza zgłoszenia
pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba
jest

zwolniona

z

obowiązku

przedkładania

zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.”;
7) uchyla się art. 16;
8) uchyla się rozdział 5;
9) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na
terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej, jest obowiązany

zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc
od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1,
niebędący

obywatelem

Europejskiej,

państwa

obywatelem

członkowskiego

państwa

Unii

członkowskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany
zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od
dnia przybycia do tego miejsca.
3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 1 i 2, przebywający na
terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej, jest obowiązany

zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
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trwającego do 3 miesięcy albo trwającego ponad 3 miesiące
najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego
miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie przekracza 14 dni.
4. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 1 i 2, opuszczając
miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed
upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest
obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia
tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 3
miesięcy

odpowiada

okresowi

zgłoszonemu

przy

zameldowaniu, obowiązek wymeldowania nie powstaje.”;
10) uchyla się art. 25;
11) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. 1. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na
pobyt

stały,

zgłasza

zameldowania

oraz

dane

przedstawia

wymagane
kartę

do

pobytu

wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego

Unii

Europejskiej,

ochrony

uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub
nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej
Polskiej,

albo

zezwolenie

na

osiedlenie

się,

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii

Europejskiej,

decyzję

o nadaniu

statusu

uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu
w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej
lub zgody na pobyt tolerowany.
2. Obywatel

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej i członek jego rodziny niebędący
obywatelem

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej, dokonujący zameldowania się na
pobyt

stały,
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zgłaszają

dane

wymagane

do

zameldowania,

przy

członkowskiego

czym

Unii

obywatel

Europejskiej

państwa

przedstawia

ważny dokument podróży lub inny ważny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz
ważny dokument potwierdzający prawo stałego
pobytu,

a członek

obywatelem

jego

państwa

rodziny

niebędący

członkowskiego

Unii

Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną
kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej.
3. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na
pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłasza
dane wymagane do zameldowania oraz przedstawia
wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca
nastąpił

na

podstawie

umowy

przewidującej

zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania
wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3
lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.
1694,

z

późn.

tymczasowe

zm.)

–

dokument

zaświadczenie

podróży,
tożsamości

cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na
osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję
o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej
Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony

uzupełniającej

lub

zgody

na

pobyt

tolerowany.
4. Obywatel

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej i członek jego rodziny niebędący
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obywatelem

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej, którzy dokonują zameldowania się na
pobyt

czasowy

trwający

ponad

3 miesiące,

zgłaszają dane wymagane do zameldowania, przy
czym obywatel państwa członkowskiego Unii
Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży
lub inny ważny dokument potwierdzający jego
tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument
potwierdzający

prawo

stałego

pobytu

lub

zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
Unii

Europejskiej

lub,

zaświadczenia,

w

przypadku

składa

o zarejestrowaniu

pobytu

braku

oświadczenie
na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny
niebędący obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz
ważną kartę stałego

pobytu członka rodziny

obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu
członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
5. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się do obywateli państw
Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

nienależących do Unii Europejskiej lub państw
niebędących

stronami

umowy

o

Europejskim

Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze
swobody przepływu osób na podstawie umów
zawartych

przez

te

państwa

ze

Wspólnotą

Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz do
członków ich rodzin.”;
12) uchyla się art. 28;
13) uchyla się rozdział 7;
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14) art. 44a otrzymuje brzmienie:
„Art. 44a. 1. Ewidencję ludności prowadzi się w systemie
teleinformatycznym

na

podstawie

osobowych

zgłoszonych

przy

obowiązku

meldunkowego

danych

wykonywaniu

oraz

zgłoszeń,

o których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w
formie:
1) zbiorów meldunkowych jako:
a) zbioru danych stałych mieszkańców,
b) zbioru danych byłych mieszkańców,
c)

zbioru

danych

obywateli

i cudzoziemców

polskich

zameldowanych

na

pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,
d) zbioru

danych

zameldowanych

na

cudzoziemców
pobyt

czasowy

trwający do 3 miesięcy;
2) zbioru danych osobowych PESEL, zwanego
dalej

„zbiorem

PESEL”,

uzyskanych

w związku z nadawaniem numeru PESEL na
podstawie zbiorów meldunkowych, o których
mowa w pkt 1 lit. a – c.
2.

W zbiorze danych stałych mieszkańców są
gromadzone następujące ich dane:
1) nazwisko i imiona;
2) nazwisko rodowe;
3) nazwiska i imiona poprzednie;
4) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
5) data i miejsce urodzenia;
6) stan cywilny;
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7) numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, który ten akt sporządził;
8) płeć;
9) numer PESEL;
10) obywatelstwo

(data

nabycia

obywatelstwa

polskiego, data utraty obywatelstwa polskiego);
11) imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego
numer PESEL;
12) data zawarcia związku małżeńskiego, numer
aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, który ten akt sporządził, data
rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura
akt

i

oznaczenie

sądu,

który

rozwiązał

małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu
zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
który ten akt sporządził;
13) adres i data zameldowania na pobyt stały;
14) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały
wraz z określeniem okresu zameldowania;
15) adres zameldowania na pobyt czasowy trwający
ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu
zameldowania;
16) tryb wymeldowania;
17) seria i numer aktualnego dowodu osobistego
oraz serie i numery poprzednich dowodów
osobistych, daty ich wydania i daty ważności
oraz oznaczenie organów wydających;
18) seria i numer karty pobytu wydanej w związku
z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,
zezwolenia

na

pobyt

rezydenta

długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony
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uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub
nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej
Polskiej, data jej wydania, data ważności oraz
oznaczenie organu, który ją wydał;
19) seria i numer dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, data wydania, data
ważności oraz oznaczenie organu, który go
wydał;
20) seria i numer karty stałego pobytu członka
rodziny obywatela Unii Europejskiej, data
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu,
który ją wydał.
3.

W zbiorze danych byłych mieszkańców są
gromadzone:
1) ich dane, o których mowa w ust. 2;
2) data wymeldowania;
3) data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie
urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził.

4.

W zbiorze danych osób, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 lit. c, są gromadzone:
1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 6, 9 – 11,
13, 15 – 20;
2) seria i numer karty pobytu wydanej w związku
z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, data jej wydania, data ważności
oraz oznaczenie organu, który ją wydał;
3) data wydania, seria i numer zaświadczenia
o zarejestrowaniu

pobytu

obywatela

Unii

Europejskiej oraz oznaczenie organu, który je
wydał;
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4) seria i numer karty pobytu członka rodziny
obywatela Unii Europejskiej, data wydania, data
ważności oraz oznaczenie organu, który ją
wydał;
5) seria i numer tymczasowego zaświadczenia
tożsamości cudzoziemca, data jego wydania,
data ważności oraz oznaczenie organu, który je
wydał.
5.

W zbiorze danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lit. d, są gromadzone:
1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5, 13, 18
i w ust. 4 pkt 2, 5;
2) adres pobytu czasowego oraz zamierzony czas
jego trwania.

6.

W zbiorze meldunkowym, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 lit. d, zamieszcza się także datę przekroczenia
granicy

zgłoszoną

przez

cudzoziemca

przy

dopełnianiu obowiązku meldunkowego.
7.

W zbiorze PESEL są gromadzone dane, o których
mowa w ust. 2, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 – 5.”;

15) uchyla się art. 44b;
16) w art. 44c uchyla się ust. 3;
17) w art. 44h wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych, zbioru
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów

osobistych

udostępnia

się

na

wniosek

zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dane są przekazywane w formie odpowiadającej
złożonemu wnioskowi.”,
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b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje
dotyczące:
1) jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób
zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane
ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL;
2) jednego dokumentu lub jednej osoby – uzyskane
z ewidencji

wydanych

i

unieważnionych

dowodów osobistych.”;
18) w art. 46 uchyla się ust. 2;
19) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób zgłaszania i przyjmowania danych
niezbędnych do zameldowania i wymeldowania, sposób
prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych, wzory formularzy
zgłoszeń meldunkowych oraz wzór wniosku o nadanie
numeru PESEL, uwzględniając w szczególności sposób
wykonywania

obowiązku

meldunkowego

za

osobę

niepełnoletnią, przez cudzoziemca oraz osoby przebywające
stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej
albo w innych ruchomych pomieszczeniach mieszkalnych,
potrzebę

zapewnienia

w ewidencji

ochrony

ludności

i

danych

zawartych

ewidencji

wydanych

i unieważnionych dowodów osobistych, a także zakres
danych

zgłaszanych

przy

zameldowaniu

i

objętych

wnioskiem o nadanie numeru PESEL.”;
20) art. 55 i 56 otrzymują brzmienie:
„Art. 55. 1. Kto:
1) uchyla się od obowiązku posiadania lub
wymiany dowodu osobistego,
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2) zatrzymuje cudzy dowód osobisty,
3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty
obywatelstwa polskiego,
podlega karze ograniczenia wolności albo karze
grzywny.
2. Cudzoziemiec

niebędący

obywatelem

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem
państwa

członkowskiego

Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie
dopełnia

ciążącego

na

nim

obowiązku

meldunkowego, podlega karze grzywny.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca
będącego członkiem rodziny obywatela państwa
członkowskiego
państwa

strony

Europejskiej,

członkowskiego

Porozumienia
–

Unii

o

Wolnym

umowy

Gospodarczym

o

lub

obywatela

Europejskiego
Handlu

Europejskim
obywatela

(EFTA)
Obszarze

Konfederacji

Szwajcarskiej.
Art. 56. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 55,
prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia
24 sierpnia

2001

r.

–

Kodeks

postępowania

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
poz. 848, z późn. zm.4)). ”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych
określonych w art. 44a ust. 2 pkt 1 – 6, 8 – 10 i 13 – 16 oraz
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 993, z późn. zm.), o których mowa w art. 49 ust. 2b
pkt 1, uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez
wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).”;
2) w art. 49 w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ze zbioru danych osobowych PESEL – określone w art. 44a
ust. 2 pkt 1 – 6, 8 – 10 i 13 – 16 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych;”;
3) w art. 54 w ust. 1a uchyla się pkt 3.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.
Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 uchyla się pkt 3;
2)

w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają:
1) data wydania dowodu osobistego – datę personalizacji
dowodu osobistego;
2) dokumentacja związana z dowodami osobistymi – ogół
dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej
sporządzanych w związku z wydawaniem dowodów
osobistych

zarówno

przez

wnioskodawców,

jak

i organy administracji publicznej;
3) personalizacja dowodu osobistego – wprowadzenie
danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do
blankietu dowodu osobistego;
4) podmioty publiczne – podmioty w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
16

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2));
5) utrata dowodu osobistego – brak fizycznej kontroli nad
dowodem osobistym przez jego posiadacza, który
nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego
zdarzenia losowego;
6) wnioskodawca – osobę ubiegającą się o wydanie
dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej
rzecz na zasadach określonych w niniejszej ustawie;
7) wydanie dowodu osobistego – czynności materialno-techniczne organu gminy mające na celu wystawienie
dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub
uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej
osobie.”;
3) uchyla się art. 3;
4) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
„Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym” ;
5) uchyla się art. 11;
6) w art. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W dowodzie osobistym zamieszcza się: ”;
7) uchyla się art. 13 – 19 i art. 21 – 22;
8) uchyla się rozdział 4;
9) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46. 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje
w przypadku:
1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2) zmiany

danych

zawartych

w

dowodzie

osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu
wydającego;
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3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu
osobistego w stosunku
zamieszczonego

w

do wizerunku twarzy
dowodzie

osobistym

w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub

uszkodzenia dowodu

osobistego

w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację jego posiadacza;
5) przekazania do organu gminy lub do placówki
konsularnej

Rzeczypospolitej

Polskiej

przez

osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego
występuje się:
1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu
ważności dowodu osobistego;
2) niezwłocznie – w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 – 4.”;
10) w art. 48 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 2 – 6;”;
11) w art. 50:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się
w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1
pkt 2 – 5, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego,
zgonu posiadacza dowodu osobistego oraz wydania
decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o
której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio
wystawiony.”,
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b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu
osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1
pkt 3;”;
12) w art. 56:
a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)

dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące
dowodów

osobistych

wydanych

na

podstawie

wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia
31 grudnia 2014 r.;”;
13) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ

gminy

ma

bezpośredni

dostęp

do

danych

gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.”;
14) w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony
w formie

pisemnej

lub

w

formie

dokumentu

elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie
zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56
pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych
przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.”;
15) uchyla się art. 64;
16) w art. 65 w ust. 2 uchyla się pkt 3;
17) uchyla się art. 81, art. 84 i art. 86;
18) art. 88 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 88. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia
2015 r.

zachowują ważność do upływu terminów

w nich określonych.”;
19) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową
ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
oraz

gminne

ewidencje

wydanych

i unieważnionych

dowodów osobistych.”;
20) art. 92 i 93 otrzymują brzmienie:
„Art. 92. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) w części
dotyczącej dowodów osobistych.
Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.
Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 7 w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) udzieleniem

zezwolenia

na

pobyt

rezydenta

długoterminowego Unii Europejskiej,”;
2) w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kierownik

urzędu

stanu

cywilnego

właściwy

do

sporządzenia aktu urodzenia i dokonywania w nim zmian –
w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 – 11, 14,
15 i 18;”;
3) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29.

Zameldowania w stosunku do dzieci osób, o których
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, urodzonych na terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej,

dokonuje

z

urzędu

kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt
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urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia,
w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców
albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie
przebywa.”;
4) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. 1. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt
stały, przedstawia kartę pobytu wydaną w związku
z udzieleniem

zezwolenia

na

osiedlenie

się,

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na
pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy
w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na
osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego

Unii

Europejskiej,

decyzję

o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej
Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej
ochrony

uzupełniającej

lub

zgody

na

pobyt

tolerowany.
2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
dokonujący

zameldowania

na

pobyt

stały,

przedstawia ważny dokument podróży lub inny
dokument

potwierdzający

i obywatelstwo
potwierdzający

oraz
prawo

jego

tożsamość

ważny

dokument

stałego

pobytu

albo

zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
Unii

Europejskiej

o zarejestrowaniu

lub

pobytu

oświadczenie
na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym
mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na
pobyt stały – ważny dokument podróży oraz ważną
kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii
21

Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka
rodziny obywatela Unii Europejskiej.
3. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania się na
pobyt czasowy, przedstawia wizę, a w przypadku
gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie
umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie
obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) –
dokument

podróży,

tożsamości

tymczasowe

cudzoziemca,

kartę

zaświadczenie
pobytu

albo

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub
decyzję

o

nadaniu

w Rzeczypospolitej

statusu
Polskiej,

uchodźcy
udzieleniu

w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej
lub zgody na pobyt tolerowany.
4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
dokonujący zameldowania na pobyt czasowy,
przedstawia ważny dokument podróży lub inny
ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo

oraz

potwierdzający

prawo

ważny
stałego

dokument
pobytu

lub

zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
Unii

Europejskiej

zaświadczenia,
o zarejestrowaniu

lub,

w

przypadku

składa
pobytu

braku

oświadczenie
na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym
mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na
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pobyt czasowy – ważny dokument podróży oraz
ważną kartę stałego

pobytu członka rodziny

obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu
członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.”;
5) uchyla się art. 62a;
6) art. 69 i 70 otrzymują brzmienie:
„Art. 69.

Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 993, z późn. zm.6)) i niezakończone
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
w sprawach indywidualnych o:
1) zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz wymeldowanie,
udostępnienie

danych

ze

zbioru

PESEL

i gminnych zbiorów meldunkowych – prowadzi
się na podstawie niniejszej ustawy;
2) udostępnienie danych z wojewódzkich zbiorów
meldunkowych – umarza się.
Art. 70.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający
ponad 3 miesiące dokonane na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 69, zachowuje ważność.”;

7) w art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Numer PESEL nadany na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w art. 69, staje się numerem PESEL
w rozumieniu niniejszej ustawy.”;
8) art. 73 – 78 otrzymują brzmienie:
„Art. 73.

Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają decyzje
o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych
wydane na podstawie przepisów ustawy, o której
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mowa w art. 69, w brzmieniu obowiązującym do dnia
31 grudnia 2002 r.
Art. 74. 1. Od dnia 1 stycznia 2016 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. należy
przez to rozumieć miejsce zamieszkania, o którym
mowa w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.7)).
Art. 75.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. likwiduje się rejestry
mieszkańców

oraz

rejestry

zamieszkania

cudzoziemców.
Art. 76.

Od dnia 1 stycznia 2016 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.,
należy przez to rozumieć ministra właściwego do
spraw wewnętrznych.

Art. 78.

Od dnia 1 stycznia 2016 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.”;

9) uchyla się art. 79;
10) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:
„Art. 79a.

Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji
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ludności

i

dowodach

osobistych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
w części dotyczącej ewidencji ludności.”;
11) art. 80 otrzymuje brzmienie:
„Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.,
z wyjątkiem art. 62, który wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2013 r.”.

Art. 5. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy obywateli
polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dokonane na
podstawie tej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 51
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa
w ust. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące
od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 lipca 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia
10 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, 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, z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 161
i 921.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
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poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524,
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz.18, Nr 34, poz. 173, Nr
106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 1101.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344
i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r.
Nr 182, poz. 1288, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240,
poz. 1431 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 1101.
5)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133,
poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689 oraz z 2012 r. poz. 921.

6)

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, z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 161
i 921.
7)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252,
z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321
i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117,
poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11,
poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r.
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r.
Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163,
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662
i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85,
poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.
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