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KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2014 r. 
 
 
1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r. (M. P. z dnia 
21 lipca 2014 r. poz. 573). 
 
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie  
wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r. (M. P. z 
dnia 21 lipca 2014 r. poz. 574). 
 
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. (M. P. z dnia 21 lipca 
2014 r. poz. 575). 
 
4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie 
wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2014 r. (M. P. z 
dnia 28 lipca 2014 r. poz. 589). 
 
5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie 
średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2014 r. (M. P. z dnia 29 lipca 2014 r. poz. 
594). 
 
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznacza-
nia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z dnia 28 lipca 2014 r. poz. 955). 

Weszło w życie z dniem  29 lipca 2014 r. 
 
7. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu 
przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 31 lipca 
2014 r. poz. 1011). 
 
8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia obiek-
tów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r. poz. 
1017). 
 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, usta-
lenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 
zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r. poz. 1023). 

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 
 
10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2014 r. poz. 1025). 
 
11. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2014 r. poz. 1037). 
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12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
dnia 18 sierpnia 2014 r. poz. 1090). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


