
 
  

 

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2022 r. 

 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2 marca 2022 r. poz. 503). 

 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. 

z 2 marca 2022 r. poz. 505). 

 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2 marca 

2022 r. poz. 507). 

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 3 marca 2022 r. poz. 514). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 4 marca 

2022 r. poz. 528). 

 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 7 marca 2022 r. 

poz. 541). 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z  8 marca 

2022 r. poz. 547). 

 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 9 marca 2022 

r. poz. 559). 

 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 11 marca 2022 r. poz. 581). 

 

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru 

podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem 

hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 14 marca 2022 r. poz. 592). 

Weszło w życie z dniem 15 marca 2022 r.  

 

11. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 18 

marca 2022 r. poz. 631). 

Weszła w życie z dniem 26 marca 2022 r.  

 

 12. Ustawa dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 21 marca 2022 r. poz. 646). 

Weszła w życie z dniem 29 marca 2022 r., z wyjątkiem 



 art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 23 marca 2022 r. poz. 659). 

 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z 25 marca 2022 r. poz. 672). 

 

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na 

nieruchomościach (Dz. U. z 28 marca 2022 r. poz. 687). 

Weszło w życie z dniem 29 marca 2022 r. 
  

16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 29 marca 2022 r. poz. 

699). 

 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. z 31 marca 2022 r. poz. 715). 

Weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2022 r. 
  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   


