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Nowy przepis, regulujący szczególną kategorię
zadośćuczynienia, za krzywdę doznaną wskutek
naruszenia więzi rodzinnej
Nowe odliczenie od podatku dochodowego od osób
fizycznych
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji
elektronicznej przeprowadzana na wniosek wierzyciela,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

PRAWO CYWILNE
Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn.zm.)
Wejście w życie: 19 września 2021 r.
Z dniem 19 września 2021 r. do Kodeksu cywilnego zostanie wprowadzony nowy przepis,
regulujący szczególną kategorię zadośćuczynienia – za krzywdę doznaną wskutek
naruszenia więzi rodzinnej.
Zgodnie z wprowadzonym przepisem art. 4462 k.c., w razie ciężkiego i trwałego
uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością
nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom
rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za
doznaną krzywdę.
Zmiana ta jest o tyle istotna, że do tej pory w przepisach wprost była uregulowana jedynie
możliwość, na mocy art. 446 § 4 k.c., dochodzenia zadośćuczynienia tylko na wypadek
śmierci członka najbliższej rodziny.

POSTĘPOWANIE CYWILNE
Zwolnienie stron z wydatków w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1080 z późn.zm.)
Wejście w życie: 9 września 2021 r.
Lipcowa nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, będąca
pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wprowadza zmianę zasad ponoszenia
wydatków w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Z dniem 9 września 2021 r. w życie wszedł przepis art. 98b u.k.s.c., zgodnie z którym
w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa. Przepis
ten będzie miał również zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed
dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji.

PRAWO CYWILNE
Wprowadzenie przepisów regulujących zasady sprzedaży
w drodze licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym

nieruchomości

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 11 z późn.zm.)
Wejście w życie: 19 września 2021 r.
W ślad za lipcowym wprowadzeniem do Kodeksu postępowania cywilnego możliwości
przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, z dniem
19 września 2021 r. w życie wchodzą przepisy regulujące zasady przeprowadzenia
licytacji w tej formie.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej przeprowadza się na wniosek
wierzyciela, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warunkiem udziału
w przetargu przeprowadzonym w tym trybie jest utworzenie indywidualnego konta
w systemie teleinformatycznym. W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia
również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

PRAWO PODATKOWE
Nowe odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej
w Warszawie
(Dz.U.2021.1551)
Wejście w życie: 8 września 2021 r.
Nowelizacja wprowadza zmianę do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podstawę jego obliczenia, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód
ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art.
24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia
2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego,
Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie – w wysokości
dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Nowe zwolnienia w podatku dochodowego od osób fizycznych
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa
imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2021.1574)
Wejście w życie: 11 września 2021 r.
Nowelizacja wprowadza zmianę do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z nowelizacją, wolne od podatku dochodowego będą także:
stypendia, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r.
o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2021 r. poz.
402 i 1574),
nagrody, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r.
o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego.

PRAWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKOWE
Nowy zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
(Dz.U. 2017 poz. 1566)
Wejście w życie: 10 września 2021 r.
Na mocy dodanego art. 75a wspomnianej ustawy wprowadzono zakaz wprowadzania
wód odpadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji
deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych bezpośrednio do wód
podziemnych oraz do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego.

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.
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