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KALENDARZ PRAWNY – maj 2015 r. 
   
1. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2015 r. poz. 528). 

Weszła w Ŝycie z dniem 30 kwietnia 2015 r. 
 
2. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2015 r. poz. 539). 

Wejdzie w Ŝycie z dniem 18 października 2015 r. 
 
3. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2015 r. poz. 542). 
 
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2015 r. (M. P. z dnia 
20 kwietnia 2015 r. poz. 360). 
 
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosun-
ku do marca 2009 r. (M. P. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 361). 
 
6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 
2015 r. poz. 553). 
 
7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów nieŜywnościowych trwałego uŜytku w I kwartale 2015 r. (M. P. z 
dnia 22 kwietnia 2015 r. poz. 365). 
 
8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. poz. 584). 
 
9. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia wyciągu z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych (Dziennik Urzędowy 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 maja 2015 r. poz. 32). 
 
10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z dnia 6 maja 
2015 r. poz. 613). 
 
11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. 
U. z dnia 7 maja 2015 r. poz. 626). 
 
12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym (Dz. U. z dnia 12 maja 2015 r. poz. 641). 
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13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaŜnienia do 
wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z dnia 12 maja 2015 r. poz. 
643). 

Wejdzie w Ŝycie z dniem 1 lipca  2015 r. 
 

 
 
 
 
 
  
 


