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KALENDARZ PRAWNY – marzec 2013 r. 
  
1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 
wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r., poz. 
200). 

Weszło w Ŝycie z dniem 28 lutego 2013 r. 
 
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z dnia 
15 lutego 2013 r., poz. 216). 
 
3. Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r., poz. 228). 

Weszła w Ŝycie z dniem 6 marca 2013 r. 
 
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów do-
kumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumen-
ty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r., poz. 231). 

Weszło w Ŝycie z dniem 20 lutego 2013 r. 
 
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek 
taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 20 lutego 2013 r., poz. 237). 
  
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego sys-
temu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z dnia 22 lutego 2013 r., poz. 249). 

Weszło w Ŝycie z dniem 9 marca 2013 r. 
 
7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego (Dz. U. z dnia 22 lutego 2013 r., poz. 255). 
 
8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 25 lutego 
2013 r., poz. 260). 
 
9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z dnia 27 lutego 2013 r., poz. 267). 
 
10. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lute-
go 2013 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości 
(Dziennik Urzędowy Ministra TBiGM z 28 lutego 2013 r., poz. 9). 
 
11. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lute-
go 2013 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątko-
wych (Dziennik Urzędowy Ministra TBiGM z 28 lutego 2013 r., poz. 10). 
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12. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lute-
go 2013 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nie-
ruchomościami (Dziennik Urzędowy Ministra TBiGM z 28 lutego 2013 r., poz. 11). 
 
13. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2013 r. w 
sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2012 r. (M. P. z dnia 8 marca 2013 
r., poz. 137). 
 
14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z dnia 11 marca 2013 
r., poz. 330). 
 
 

  
 


