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KALENDARZ PRAWNY – luty 2013 r. 
  
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grud-
nia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodo-
wych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2013 r., 
poz. 65). 

Weszło w życie z dniem 17 stycznia 2013 r. 
 
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które 
mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 18 stycznia 
2013 r., poz. 85). 
 
3. Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarzą-
dzenie w sprawie nadania statutu ministerstwu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej 
(M. P. z dnia 18 stycznia 2013 r., poz. 22). 

Weszło w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. 
 
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. (M. P. z 
dnia 23 stycznia 2013 r., poz. 30). 
 
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2012 r. (M. P. z dnia 
23 stycznia 2013 r., poz. 32). 
 
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2012 r. (M. P. z 
dnia 23 stycznia 2013 r., poz. 33). 
 
7. Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r., poz. 
118). 

Wejdzie w życie z dniem 25 lutego 2013 r. 
 
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu 
ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w bada-
niach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na 
rok 2012 (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2013 r., poz. 130). 

Weszło w życie z dniem 12 lutego 2013 r. 
 
9. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie pobierania przez płatników podatku 
od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2013 r., poz. 143). 

  
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2013 r., poz. 155). 

Wejdzie w życie z dniem 15 lutego 2013 r. 
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11. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w 
sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012 r. (M. P. z dnia 30 stycznia 
2013 r., poz. 43). 
 
12. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w 
sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012 r. 
(M. P. z dnia 30 stycznia 2013 r., poz. 44). 
 
13. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r., 
poz. 169). 

Weszła w życie z dniem 5 lutego 2013 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
 
14. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podat-
ku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 6 lutego 2013 r., poz. 179). 
 
15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 
stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 lutego 2013 r., poz. 
181). 

Wejdzie w życie z dniem 22 lutego 2013 r. 
 
16. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 
dnia 11 lutego 2013 r., poz. 190). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


