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PRAWO CYWILNE

na wniosek konsumenta kredytobiorcy bank zawiesi spłatę kredytu
hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów
indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska, ale
wyłącznie w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych,
zawieszenie spłaty kredytu przysługuje: 

Wakacje kredytowe

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla
przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022 poz. 1488)

Wejście w życie: 29 lipca 2022 r.

Zgodnie z założeniami rządowej ustawy o zawieszeniu spłaty rat kredytów
mieszkaniowych, już od  29 lipca 2022 r. w życie wejdą najważniejsze dla
kredytobiorców przepisy, na mocy których:

a) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. - w wymiarze
dwóch miesięcy,
b )od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze
dwóch miesięcy,
c) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w wymiarze
miesiąca w każdym kwartale,

w okresie zawieszenia, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania
płatności wynikających z umowy kredytowej, z wyjątkiem opłat z tytułu
ubezpieczeń powiązanych z tą umową,
okres zawieszenia spłaty kredytu nie będzie wliczany do okresu
kredytowania, co oznacza, że okres kredytowania oraz terminy przewidziane
w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220000587
https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)

Wejście w życie: 29 lipca 2022 r.

Na mocy dodanych ust. 5 i 6 do art. 3 wspomnianej ustawy na organy
wykonawcze gminy został nałożony obowiązek sporządzenia sprawozdania
dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok
kalendarzowy. Treść sprawozdania ma zawierać m. in. o liczbie zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, liczbie
zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których
opróżnianie zorganizowała gmina jak również ilości nieczystości ciekłych
odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz
przemysłowe.
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych
dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest
ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić        
z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.  W związku z czym
Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.

ŚLĄZAK, ZAPIÓR I PARTNERZY
 

Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych

Spółka Partnerska
 

Modelarska 25
40-142 Katowice

tel. + 48 32 783 88 00/88
fax + 48 32 783 88 99

 
www.kancelaria-szip.pl

kontakt@kancelaria-szip.pl

https://www.kancelaria-szip.pl/

