
 
  

 

KALENDARZ PRAWNY – maj 2019 r. 

 

1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 6 maja 2019 r. poz. 831). 

Weszło w życie z dniem 7 maja 2019 r. 

 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  
(Dz. U. z 10 maja 2019 r. poz. 865). 

 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 10 

maja 2019 r. poz. 868). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 10 maja 2019 

r. poz. 869). 

 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z 13 maja 2019 r. poz. 

888). 

 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 14 maja 2019 

r. poz. 900). 

 

7. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania 

członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dziennik Urzędowy MIiR z 15 maja 2019 r. 

poz. 18). 

Weszło w życie z dniem 16 maja 2019 r. 

 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(Dz. U. z 16 maja 2019 r. poz. 916). 

 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 17 maja 2019 r. 

poz. 933). 

 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z 20 

maja 2019 r. poz. 945). 

 

11. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 

24  maja 2019 r. poz. 981). 

 



12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 29  maja 2019 r. 

poz. 1000). 

 

13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. sygn. akt SK 22/16 orzekający 

o niezgodności z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. 

zm.), rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia 

nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym 

przed 1 stycznia 1995 r. (Dz. U. z 30  maja 2019 r. poz. 1009). 

 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w 

nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 30  maja 2019 r. poz. 1011). 

 

15. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. (M. P. z 31 maja 2019 r. poz. 471). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


