
KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2013 r. 
 

1. Ustawa  z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw  (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2013 r. poz. 675). 

 Weszła w Ŝycie z dniem 17 czerwca 2013 r.,   z wyjątkiem art. 34 ust. 2–5,  
które wejdą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2013 r. poz. 687). 
 
3. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowa-
dzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2013 r. poz. 
695). 
 
4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 
dnia 21 czerwca 2013 r. poz. 707). 
 
5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mie-
nia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2013 r. 
poz. 712). 
 
6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z dnia 
27 czerwca 2013 r. poz. 743). 
 
7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych 
premii gwarancyjnych (Dz. U. z dnia 2 lipca 2013 r. poz. 763). 
 
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i 
bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 790). 

Wejdzie w Ŝycie z dniem 24 lipca 2013 r. 
 
9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych 
oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2013 r. poz. 803). 

Wejdzie w Ŝycie z dniem 26 lipca 2013 r. 
 
 
 
 
 
  
 


