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W nawiązaniu do pisma DP-WLM-0231-61/2016/SJ z dnia 14 grudnia 2016 r., 

dotyczącego zajęcia stanowiska w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy               

o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu 

cywilnego, przekazuję uwagi do przedmiotowego projektu, jak poniżej. 

Wątpliwości budzi brzmienie art. 1 pkt 13 lit. b ustawy zmieniającej w zakresie 

brzmienia art. 24 ust. 5a ustawy. Czynność materialno-techniczna jest jedną z form działania 

organu administracji publicznej. Wykonanie obowiązku meldunkowego nie może być 

czynnością materialno-techniczną, ponieważ obowiązek meldunkowy wykonuje obywatel,       

a nie organ administracji publicznej. Czynnością materialno-techniczną jest zameldowanie 

lub wymeldowanie dokonywane przez organ. 

Wątpliwości budzi również nowe brzmienie art. 30 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5 ustawy. 

Nie jest wystarczająco jasne, czy samo podanie wskazanych danych jest równoznaczne          

ze złożeniem wniosku o wymeldowanie odpowiednio z dotychczasowego miejsca pobytu 

czasowego przy zgłoszeniu pobytu stałego oraz z dotychczasowego miejsca pobytu stałego 

przy zgłoszeniu pobytu czasowego. Nie ma możliwości niepodawania tych danych,                 

a z drugiej strony nie zawsze zmiana miejsca pobytu stałego następuje przy jednoczesnej 

zmianie miejsca pobytu czasowego i odwrotnie – nie zawsze zmiana miejsca pobytu 

czasowego wiąże się ze zmianą miejsca pobytu stałego. 

Jako kolejne ułatwienie związane ze sprawami meldunkowymi, proponuje się zmianę 

art. 32 ust. 2 ustawy, polegającą na wprowadzeniu wydawania z urzędu zaświadczenia            



o zameldowaniu na pobyt czasowy. Wydawanie zaświadczeń jedynie na wniosek rodzi szereg 

wątpliwości w praktyce, np. co do możliwości wydania zaświadczenia pełnomocnikowi 

dokonującemu meldunku w imieniu innej osoby oraz do podstaw pobrania bądź nie opłaty 

skarbowej ze względu na podawany cel żądania zaświadczenia. 

Wątpliwości budzi nadanie nowego brzmienia art. 42 ust. 2 i 4 ustawy w zakresie 

umożliwienia członkom rodzin obywateli Unii Europejskiej złożenia oświadczenia                  

o pozostawaniu członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej. Jak słusznie wskazano          

w uzasadnieniu do projektu ustawy, fakt bycia członkiem rodziny obywatela Unii 

Europejskiej musi być dowiedziony. Należy przy tym zauważyć, że członkowie rodzin 

obywateli Unii Europejskiej byliby traktowani w sposób uprzywilejowany w stosunku do 

samych obywateli Unii Europejskiej, dla których ustawa takiej możliwości (oświadczenia       

o posiadaniu obywatelstwa unijnego) nie przewiduje. 

Odnosząc się do kwestii redakcyjnych projektu ustawy, zwraca się uwagę, że w art. 1 

pkt 10 lit. b ustawy zmieniającej po wyrazie „dane” brakuje przecinka, a po słowach              

„o których mowa” brakuje przyimka „w”. 
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