
 
  

 

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2019 r. 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 5 czerwca 2019 r. poz. 

1040). 

 

2. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1063). 

Weszła w życie z dniem 22 czerwca 2019 r.  

 

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 7 czerwca 

2019 r. poz. 1065). 

 

4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 11 czerwca 2019 r. poz. 1080). 

Weszła w życie z dniem 22 czerwca 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. e,  

który wejdzie w życie z dniem 12 czerwca 2020 r. 

  

5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych (Dz. U. z 12 czerwca 2019 r. poz. 1086). 

Weszło w życie z dniem 28 czerwca 2019 r. 

 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. 

U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1104). 

Weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 

 

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o 

gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1105). 

Weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1116). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 14 czerwca 2019 r. poz. 1117). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 17 czerwca 2019 r. poz. 1120). 

 

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów 

informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17 czerwca 2019 r. poz. 1126). 

Weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 

 

 

 



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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 19 czerwca 2019 r. 

poz. 1145). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 25 

czerwca 2019 r. poz. 1170). 

 

 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1182). 

 

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 26 czerwca 2019 

r. poz. 1186). 

 

16. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 28 czerwca 2019 r. poz. 1211). 

Weszła w życie z dniem 29 czerwca 2019 r., z wyjątkiem  

art. 1 pkt 2 lit. f i pkt 8–15 oraz art. 3 i art. 4,  

które wejdą w życie z dniem 13 lipca 2019 r. 
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