
 
  

 

KALENDARZ PRAWNY – luty 2019 r. 

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego 

oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania 

(Dz. U. z 5 lutego 2019 r. poz. 221). 

Weszło w życie z dniem 20 lutego 2019 r. 

 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla 

obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 6 lutego 2019 r. poz. 227). 

Weszło w życie z dniem 21 lutego 2019 r. 

 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków 

dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania (Dz. U. z 8 lutego 

2019 r. poz. 244). 

Weszło w życie z dniem 23 lutego 2019 r. 

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. z 12 lutego 2019 r. poz. 

261). 

 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 12 lutego 

2019 r. poz. 266). 

 

6. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 12 lutego 2019 r. poz. 270). 

Weszła w życie z dniem 13 lutego 2019 r. 

 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w 

sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 12 lutego 2019 r. poz. 272). 

Weszło w życie z dniem 13 lutego 2019 r. 

 

8. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień 

z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na 

infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz 

portów (Dz. U. z 15 lutego 2019 r. poz. 297). 

 

9. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M. P. z 19 lutego 2019 r. poz. 195). 

 



 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 22 lutego 2019 r. 

poz. 351). 

 

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 26 lutego 2019 r. poz. 369). 

 

  

 

  

 


