
KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2014 r. 
 

1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r. 
poz. 1551). 

Weszło w życie z dniem 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem  
§ 1 pkt 30 lit. a tiret drugie, który wejdzie w życie z dniem 17 grudnia 2016 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z dnia 20 grudnia 
2013 r. poz. 1616). 

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakre-
sie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2013 r. poz. 1620). 

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
4. Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 
dnia 23 grudnia 2013 r. poz. 1626). 

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczys-
tych i hipotece (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2013 r. poz. 1641). 

Weszła w życie z dniem 23 grudnia 2013 r.,  
z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013 r. 

 
6. Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M. P. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1038). 

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, 
dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek 
obniżonych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1719). 

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od po-
datku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z dnia 31 grudnia 
2013 r. poz. 1722). 

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
9. Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Dziennik 
Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 stycznia 2014 r. poz. 3). 

Weszło w życie z dniem 7 stycznia 2014 r.,  
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 
10. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z dnia 9 
stycznia 2014 r. poz. 40). 

Wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2014 r. 



 
11. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytu-
owanie (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2014 r. poz. 81). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


