
 
  

 

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2019 r. 

 

1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

sektorze naftowym (Dz. U. z 3 kwietnia 2019 r. poz. 630).  

Weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r. 

 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 8 kwietnia 

2019 r. poz. 649). 

 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych (Dz. U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 654). 

 

4. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 15 

kwietnia 2019 r. poz. 695). 

Weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r. 

 

5. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 15 

kwietnia 2019 r. poz. 698). 

Weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r. 

 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 16 kwietnia 2019 r. poz. 

701). 

 

7. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w 

sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2018 r. z 

podziałem na województwa (M. P. z 16 kwietnia 2019 r. poz. 350). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 17 kwietnia 

2019 r. poz. 712). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

18 kwietnia 2019 r. poz. 725). 

 

10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 

sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r. (M. P. 

z 18 kwietnia 2019 r. poz. 368). 

 

11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w 

sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w 

stosunku do marca 2013 r. (M. P. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 377). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 19 kwietnia 2019 r. 

poz. 737). 

 



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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 25 kwietnia 

2019 r. poz. 755). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

26 kwietnia 2019 r. poz. 768). 

 

15. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 29 kwietnia 2019 r. poz. 801).  

Wejdzie  w życie z dniem 14 maja 2019 r. 

 

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 29 kwietnia 

2019 r. poz. 802). 

Weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r. 

 

17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 

29 kwietnia 2019 r. poz. 804). 

Weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r. 

 

18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w 

zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 29 kwietnia 2019 r. poz. 805). 

Weszło w życie z dniem 1 maja 2019 r. 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 30 kwietnia 2019 r. poz. 817). 

 

  

  

 


