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KALENDARZ PRAWNY – maj 2013 r. 
  
1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 
2013 r., poz. 465). 
 
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rol-
nicze i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2013 r., poz. 472). 

Wejdzie w życie z dniem 19 maja 2013 r. 
 
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2013 r. (M. P. z 
dnia 19 kwietnia 2013 r., poz. 309). 
 
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2013 r. w stosun-
ku do marca 2007 r. (M. P. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 325). 
 
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2013 r. (M. P. z dnia 
23 kwietnia 2013 r., poz. 327). 
 
6. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. 
U. z dnia 25 kwietnia 2013 r., poz. 503). 

Wejdzie w życie z dniem 26 maja 2013 r. 
 
7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w 
sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które 
dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia 
wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania 
ich do wykazu (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2013 r., poz. 507). 

Weszło w życie z dniem 11 maja 2013 r. 
 
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 10 maja 
2013 r., poz. 551). 

Weszło w życie z dniem 11 maja 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


