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KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2015 r. 
   
1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
dnia 15 lipca 2015 r. poz. 985). 

Wejdzie w życie z  dniem14 października  2015 r.,  
 z wyjątkiem art. 3, który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2015 r. 

 
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wzoru formularza in-
formacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego (Dz. U. 
z dnia 21 lipca 2015 r. poz. 1010). 

Weszło w życie z dniem 17 lipca 2015 r. 
 
3. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych 
skutkami powodzi z 2010 r. (Dz. U. z dnia 22 lipca 2015 r. poz. 1013). 

 Weszła w życie z dniem 6 sierpnia 2015 r. 
 
4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 22 lipca 2015 r. poz. 1014). 
 
5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie 
średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2015 r. (M. P. z dnia 23 lipca 2015 r. poz. 
637). 
 
6. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie 
wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2015 r. (M. P. z 
dnia 23 lipca 2015 r. poz. 638). 
 
7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. (M. P. z dnia 24 lipca 
2015 r. poz. 640). 
 
8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2015 r. (M. P. z dnia 
24 lipca 2015 r. poz. 641). 
 
9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r., sygn. akt SK 26/14, orzekający 
o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) w 
zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela wywłasz-
czonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli 
nieruchomości lub ich spadkobierców (Dz. U. z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 1039). 

Przepis w powyższym zakresie utracił moc obowiązującą z dniem 24 lipca 2015 r. 
 
10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2015 r. 
poz. 1040). 

Wejdzie w życie z  dniem 27 sierpnia  2015 r. 
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11. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z dnia 28 lipca 2015 r. poz. 1045). 

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 
1) art. 57, który wszedł w życie z dniem 29 lipca 2015 r.; 

2) art. 25, art. 29 pkt 1–10, pkt 11 w zakresie art. 88, art. 89 i art. 90 ust. 1  
oraz pkt 12, art. 32, art. 34, art. 37, art. 44, art. 51, art. 53 i art. 55 ust. 2–4, 

 które wejdą w życie z  dniem 28 sierpnia 2015 r. 
 
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic nie-
których miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmia-
ny nazw i siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. z dnia 31 lipca 2015 r. poz. 1083). 

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
 
 
13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2015 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2015 
r. poz. 1094). 
 
14. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z 
dnia 5 sierpnia 2015 r. poz. 1106). 
 
15. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2015 r. 
poz. 1137). 

Weszła w życie z dniem 17 sierpnia 2015 r. 
 
16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z dnia 
12 sierpnia 2015 r. poz. 1142). 
 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzo-
rów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budo-
wy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2015 r. 
poz. 1146). 

Wejdzie w życie z dniem 20 sierpnia 2015 r. 
 
18. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2015 r. poz. 1165). 

Wejdzie  w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 
1) art. 3, który wszedł w życie z dniem 13 sierpnia 2015 r.; 

2) art. 1 pkt 5, pkt 6 lit. a–e, pkt 7 w części dotyczącej art. 9 ust. 1–8 ustawy wymienionej w 
art. 1 oraz pkt 8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 
19. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz. U. z dnia 14 
sierpnia 2015 r. poz. 1168). 

Wejdzie w życie z dniem 29 sierpnia 2015 r. 
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20. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2015 r. poz. 1169). 

Wejdzie w życie z dniem 29 sierpnia 2015 r. 
 
21. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z dnia 14 sierpnia 2015 r. poz. 1180). 

Wejdzie w życie z dniem 29 sierpnia 2015 r. 
 
 
 
 
 
  
 


