
KALENDARZ PRAWNY – listopad 2013 r. 
 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz 
kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przepro-
wadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. z dnia 14 października 2013 r. poz. 1206). 

Weszło w życie z dniem 29 października 2013 r. 
 
2. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie 
do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 
oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z dnia 14 
października 2013 r. poz. 1210). 
 
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 
17 października 2013 r. poz. 1222). 
 
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w 
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia po-
datku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. z dnia 22 października 2013 r. poz. 814). 
 
5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 23 
października 2013 r. poz. 1232). 
 
6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z dnia 24 października 2013 r. poz. 1235). 
 
7. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 października 2013 r. poz. 1238). 

Wejdzie w życie z dniem 24 listopada 2013 r., z wyjątkiem art. 163a–163c ustawy zmienianej 
w art. 1, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 
8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w 
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwar-
tałów 2013 r. (M. P. z dnia 24 października 2013 r. poz. 823). 
 
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w 
sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2013 
r. w stosunku do września 2007 r. (M. P. z dnia 24 października 2013 r. poz. 824). 
 
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w 
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r. (M. 
P. z dnia 24 października 2013 r. poz. 825). 



11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w 
sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2013 r. 
(M. P. z dnia 24 października 2013 r. poz. 826). 
 
12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w 
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M. P. z dnia 29 października 2013 r. 
poz. 828). 
 
13. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek 
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M. P. 
z dnia 31 października 2013 r. poz. 835). 
 
14. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. 
U. z dnia 31 października 2013 r. poz. 1277). 
 
15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 6 listopada 2013 r. poz. 1288). 

Wejdzie w życie z dniem 21 listopada 2013 r. 
 
16. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
ochroną miejsc pracy (Dz. U. z dnia 6 listopada 2013 r. poz. 1291). 

Wejdzie w życie z dniem 21 listopada 2013 r. 
 
17. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi (Dz. U. z dnia 8 listopada 2013 r. poz. 1304). 

Wejdzie w życie z dniem 23 listopada 2013 r., z wyjątkiem 
art. 27 pkt 1, art. 32, art. 33i art. 38, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 
 
 
 
 
 
   


