
 
  

 

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2022 r. 

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2022 r. poz. 2469). 

Weszło w życie z dniem 16 grudnia 2022 r. 

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm 

szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2022 

r. poz. 2478). 

  Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2022 r. poz. 2483). 

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

(Dz. U. z dnia 2 grudnia 2022 r. poz. 2492). 

 

5.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z dnia 6 grudnia 2022 r. poz. 2509). 

 

6. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2022 r. poz. 

2515). 

Weszła w życie z dniem 22 grudnia 2022 r. 

 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z dnia 7 grudnia 2022 r. poz. 2519). 

 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2022 r. 

poz. 2542). 

 

9. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2022 r. poz. 

2553). 

 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 9 

grudnia 2022 r. poz. 2556). 

 

11.  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości ogólnej 

kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2023 (M. P. z dnia 9 grudnia 2022 r. 

poz. 1217). 

 

 



12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z dnia 

12 grudnia 2022 r. poz. 2569).  

 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i 

bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2022 r. poz. 2571).  

 Weszło w życie z dniem 27 grudnia 2022 r. 

 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 

U. z dnia 13 grudnia 2022 r. poz. 2587).  

 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie gmin, na których 

terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego 

w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2022 r. poz. 2609).  

Weszło w życie z dniem 15 grudnia 2022 r. 

 

16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2022 

r. poz. 2625).  

 

17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2022 r. poz. 2628).  

 

18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z dnia 16 grudnia 2022 r. poz. 2647).    

 

19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z dnia 16 

grudnia 2022 r. poz. 2651). 

 

20. Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2022 r. poz. 2747). 

Weszła w życie z dniem 7 stycznia 2023 r. 

 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie 

uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2022 r. poz. 2776). 

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie 

książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 

dnia 27 grudnia 2022 r. poz. 2778). 

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 

audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2022 r. poz. 2816). 

Weszło w życie z dniem 15 grudnia 2022 r. 

 



24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 

finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych 

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2022 r. poz. 2854). 

Weszło w życie z dniem 31 grudnia 2022 r. 

 

 


