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W numerze:
1. Zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 1 lipca.
2. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – zasada
prawna, z dnia 7 maja 2021 roku, III CZP 6/21 – dotycząca rozliczenia stron po
unieważnieniu umowy kredytowej.
3. Indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w
zakresie dofinansowania pracodawcy na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS w
związku z COVID-19.
4. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r.

Z kraju i ze świata …

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2021 R.

Od dnia 1 lipca br. można składać w formie dokumentu elektronicznego za
pośrednictwem adresu elektronicznego m.in. wniosek o pozwolenie na budowę.
Ponadto od 1 lipca w formie elektronicznej można składać m.in.:
- odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
- wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
- wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
- zawiadomienie o zakończeniu budowy,
- wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
Wystarczy wejść na stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl, wypełnić, zgodnie z
zawartymi tam wskazówkami, formularz - wniosek i złożyć go używając profilu
zaufanego e-PUAP.

SĄD NAJWYŻSZY W SKŁADZIE SIEDMIU SĘDZIÓW WYDAŁ UCHWAŁĘ
DOTYCZĄCĄ ROZLICZEŃ STRON PO UNIEWAŻNIENIU UMOWY KREDYTOWEJ

W dniu 7 maja br. Sąd Najwyższy w Składzie Siedmiu Sędziów po rozpatrzeniu
zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia przez Rzecznika
Finansowego – czy: w przypadku stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytu
denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub uznania za niedozwolone
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postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty obcej, gdzie
po usunięciu z niej niedozwolonych postanowień umowa kredytu nie może być dalej
wykonywana, stronom przysługują roszczenia, o których mowa w art. 410 §2
Kodeksu cywilnego w zw. z art. 405 Kodeksu cywilnego?, a w przypadku odpowiedzi
pozytywnej – czy świadczenie nienależne stron powstają w wyniku: a) odpadnięcia
podstawy prawnej czy też b) nieważności czynności prawnej zobowiązującej do
świadczenia?,
powziął uchwałę prawną, iż:
1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 385 (1) §1 Kodeksu cywilnego)
jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na
korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody
na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą
wsteczną.
2. Jeżeli bez skutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać,
konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot
świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 §1 w
zw. z art. 405 Kodeksu cywilnego). Kredytodawca może żądać zwrotu
świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się bezskuteczna.
3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PODATKOWA DYREKTORA KRAJOWEJ
INFORMACJI SKARBOWEJ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA PRACODAWCY NA
POKRYCIE WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK ZUS W ZWIĄZKU Z COVID-19

Dnia 1 czerwca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („DKIS”) wydał
interpretację
indywidualną
0111-KDIB1-1.4010.518.2020.1.BS w
zakresie
dofinansowania pracodawcy na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS w związku z
COVID-19.
W interpretacji tej DKIS stwierdził, iż środki otrzymane przez wnioskodawcę - spółkę
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 15gg
ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 jako dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników Spółki oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne
podlegają zaliczeniu do przychodów podatkowych.
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 R.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. przeprowadzany jest od 1
kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.
Spis powszechny obejmuje:
1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach,
budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej udział w narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Obowiązkową formą jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub
wywiad z rachmistrzem. Należy zaznaczyć, że na samospis internetowy lub na infolinii
mamy czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Zgodnie z art. 17a
ust. 1-3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi
kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem z zastosowaniem metody
wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego. Przekazanie przez osobę
fizyczną objętą spisem powszechnym danych rachmistrzowi zwalnia ją z obowiązku
przeprowadzenia samospisu internetowego.
Spis zawiera pytania dotyczące m.in.: naszych podstawowych danych osobowych, adresu
zamieszkania (a nie zameldowania), osób zamieszkałych pod tym samym adresem, relacji
rodzinnych, opisu mieszkania, stanu cywilnego, pozostawania w związku
niesformalizowanym z inną osobą, poziomu wykształcenia, wyznania religijnego, stanu
zdrowia, wykonywanej pracy. Dane wskazujemy według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie
powszechnym zagrożona jest karą grzywny do 5 tys. zł. Z kolei przekazanie danych
statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ze świata –1-wsze miejsce w klasyfikacji medalowej Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020
zajęły Stany Zjednoczone, na 2-im miejscu są Chiny, a 3-im – Japonia.
Z kraju – Polska zajmuje o 17-naste miejsce w klasyfikacji medalowej Igrzysk Olimpijskich
w Tokio 2020 (4 złote medale, 5 srebrne medale i 5 brązowe medale).
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Newsletter przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria
Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa.
Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego. Jeżeli nie
chcesz otrzymywać Newslettera możesz się wypisać.
Redaktor prowadząca: Radca Prawny Luiza Kwaśnicka, Redaktor graficzna: Ewelina
Sobolewska.
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