
 
  

 

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2022 r. 

 

1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z  1 sierpnia 2022 r. poz. 731).  

 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z  2 sierpnia 2022 r. poz. 1620).  

Weszło w życie z dniem 17 sierpnia 2022 r. 

 

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z  2 

sierpnia 2022 r. poz. 1624).  

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z  4 sierpnia 

2022 r. poz. 1634).  

 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów 

zewnętrznych (Dz. U. z  4 sierpnia 2022 r. poz. 1635).  

 

6. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z  9 sierpnia 2022 r. poz. 1670).  

 

7. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  10 sierpnia 2022 r. poz. 1679). 

 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z  10 

sierpnia 2022 r. poz. 1683). 

 

9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian 

w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie 

zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz. Urzędowy Ministra 

Rozwoju i Technologii z 11 sierpnia 2022 r. poz. 34). 

  

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z  12 sierpnia 

2022 r. poz. 1693). 

 

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  16 

sierpnia 2022 r. poz. 1710). 

 

12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o 

nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o 



podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  17 sierpnia 2022 r. poz. 1719). 

Wejdzie w życie z dniem 17 września 2022 r., z wyjątkiem art. 2, 

 który wszedł w życie z dniem 18 sierpnia 2022 r. 

 

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z  18 

sierpnia 2022 r. poz. 1728). 

 

14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  23 sierpnia 2022 r. poz. 1768). 

Weszła w życie z dniem 24 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem:  

1) art. 2, art. 3 pkt 1, 2, 4, 6–9, 11–25, art. 4–7 i art. 26–30, które wejdą w życie z dniem 21 

września 2022 r.;  

2) art. 1 pkt 2, 5, 7–14, art. 11, art. 12 oraz art. 14, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 

2023 r. 

 

15. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z  25 sierpnia 2022 r. poz. 1783). 

Weszła w życie z dniem 9 września 2022 r., z wyjątkiem 

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

 

16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. z  26 sierpnia 2022 

r. poz. 1799). 

 

17. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z  30 sierpnia 

2022 r. poz. 1826). 

Wejdzie w życie z dniem 20 maja 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

   


