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KALENDARZ PRAWNY – listopad 2016 r. 
 
1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w 
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M. P. z dnia 24 października 2016 r. 
poz. 996). 
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych 
(Dz. U. z dnia 27 października 2016 r. poz. 1771). 
 
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaco-
nych premii gwarancyjnych (Dz. U. z dnia 31 października 2016 r. poz. 1779). 
 
4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w 
sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z dnia 31 października 2016 r. poz. 
1019). 
 
5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 
dnia 2 listopada 2016 r. poz. 1787). 
 
6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. z dnia 3 listopa-
da 2016 r. poz. 1796). 
 
7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z dnia 4 listopada 2016 r. poz. 1808). 
 
8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z dnia 7 listopada 2016 r. poz. 1812). 
 
9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 
dnia 9 listopada 2016 r. poz. 1822). 
 
10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 10 listo-
pada 2016 r. poz. 1827). 
 
11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 
U. z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 1829). 
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12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864). 

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
 

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 18 
listopada 2016 r. poz. 1870). 
 
14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z dnia 24 listopada 2016 r. poz. 1888). 
 
15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r. poz. 1910). 
 
16.  Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usłu-
gi (Dz. U. z dnia 29 listopada 2016 r. poz. 1920). 

Wejdzie w życie z dniem 14 grudnia 2016 r., z wyjątkiem art. 20 ust. 1 pkt 4–7 oraz 
ust. 3–5, art. 48 ust. 3 i art. 50, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  
17. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w spra-
wie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu (M. P. z dnia 29 listopada 2016 r. poz. 1152). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


