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Dziennik Ustaw Nr 40 578 Poz. tSS ( t 85 

'1) §, 1.0 ust. 2 otnymuje brzmienie: 
.. W innych przypadkach doręczeń dokonywa się przez 
pocztę" "~ 

2) §, 25 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 25 . Wa·rtość dewiz I pieniędzy zagrankwyrh ko
mornik obliczy na podstą.wie obowiązującej w dniu oblicze
nia· tabeli kursó.w dewiz i pieniędzy zagra,nicznych ustalonej 

. i og.loszofleJ w Monitorze Polski.m prze21 Na~o.dowy Bank 
Polski. 

Wa'rtosć pap.ierów. wartościowych polskic:h i zagranicz: 

n~ch' komornik oblicza na podstawie każdora:!owej decyZ) i 
Ministers.twa, Finansów."; 

3) w § 69 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
"l) repertorium oznaczone "Kmp" dla sp·rawo eg,zekucję ' 

świadczeń periodycznych (wzór nr l) oraz rl?fHHtoriu m 
oznaczone "Km" dla ,pozos,tałych spf>aw (wzór nr t)"', 
§ 2. Rozporządzen i e wchodzi w życie po, upływie tygo

dn ia od. d'nia ogJoszenia, a co do § l pkt 3 - 2l dnie m 
ogł0szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r. 
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ROZPORZĄDZENII,l MINISTRA SPRA WIEDUWOSCI 

z dnia 31 maja 1968 r. 
. , 

o t.aksie· Z.iI! czynn.ośd ,komorników. 

Na podstawie art. IX pkt · 2 przepisów wprowadzają
cych prawo o sąoowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. 
z 193Q r. Nr 93, poz. 804 z późniejszymi ' zmianamI) zarządza 
się, co na·stępuJe': 

R o z d z 1 a l I. 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Powołane w rozporządzeniu nini.ejszym artykuły bez 
bli.zszego określenia dotyczą kodeksu postępowania cywil
nego. 

§ 2. Komornik pobiera za dokonywane przezeń czynno
ści opiaty oraz , należności na pok-I:ycie wydatków. 

§ 3. 1, Osoba zwolniona od ko.s:ztcf>w sądowych prz~z sąd 
lub z mocy ustawy wolna jest od uiszczenia opłat i należno
ści na pokrycie wydatków. 

~ . Skarb Państwa wolny jest od uiszczenia tej części 

opłat, która przypada na · rzecz Pill1stwa. 

§ 4. 1. Strona, która wnosi o podjęcie czynności połą

czonej z opłatą lub wydatkami, obowiązana jest wpłacić ko
mornikowi .za.linkę na pokrycie tej opłaty lllb tych wydat
ków. 

2. Skarb Państwa wolny iest od obowi azk.u złożenia 7a
Hczki na pokrycie części opfa.t. od których uiszczenia nie 
jest zwoln iony, 

3. Komornik nie pobiera zaliczki na opłatę za dukonanie 
sprzedaży. 

§ 5. l. Komornik nie podejmie czynn0śd. d0póki stron'a ' 
obowL1Zana do złożenia zaliczki nie złoży zaliczki. 

2, W razie n iezłożenia zaliczki komornik wez.wi.e stronę 

do u.iszczen La zaliczki w. te.rminie tygodniowym od dnia do
ręczenia wezwani(j pod rygorem zwrotu wniosku.. . 

3 . Po bp.zskut~cznym upływie terminu komornik zwróci 
wniosek stron ie. 

§ 6. 1, Opłaty ! wydatki, od których -stroni! żądająca 

dok onania 'czynności była wolna lu.b których nie uiściła, ko
morn ik pobierze od dłużnika . ; 

2, Opłaty I wyrlalki nie uiszczonę przez dłużnika ko
mornik wyegzekwuje od strony, która żądała wykonania 
czynnoscI. chyba że była wolna od ich uiszczenia!.§ 3) . 

. W tym celu komornik ' wyda ·postanowienie. w którym we
zwie srronę dh l1i'szczeo' i~ na,l'eźności w termin ie dwutygo
d'Iliowym od dn·i:a d'oręczenia postanowienia , PostiłOowienie to 
pDdfega' wykonaniu po jego> tlpra.womocnieniusię. w drodze 
egzek\łcjj: be'Z za-opatrr-wau.iCf go w kllw l'Ulę wykonalności. 

§ 7. Końcówki wszelkich należn05d zaokrągla s'lę-wzwyt 
do pełnego złotego. 

R o z d z i fI ł II. 
/ 

Opłaty. 

~ 8. 1. Opłata jest sto'sunkowa lub siała. 

2. Wysokość opłaty stoslmkowej, jeżeli rozporządzenie 

niniejsze nie stanowi inaczej , zależna jest od wartości egze
kwow a nego roszczen ia. Do wartości teJ wlicza się odsetki, 
koszty I inne należno~ci uboczne podl egające egzekucjiwraz: 
z roszczeniem, 

3. W sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających _ 

się wartość określa się sumą świadczeń za jeden rok. Do . 
wartości tej nię wlicza się świ.adczell zaległych już wyma
galnych w chwili zlożenia wniosku. Jeżeli jednak chodzi 
o egzekucję tych świadczeń za czas krótszy niż' rok, wartość 
stanowi suma podlegających egzekucji ŚW iadczeń. 

§ 9.\ 1. Cala opłata stosunkowa wynosi 2% wartości rosz
czenia obliczonego według przepisów paragrafu poprzedzają 
cego, -przy czym przy wymiarze opłaty każde rozpoczęte 

100 zl tej wartości liczy się za całe. 

2. Suma opłaty stosunkowej nie może wynosić mniej 
niż 20 zł. 

§ 10. 1. Całą opła·tę stosunkową pobiera się:, 

l) za zartcie rudlomości oraz za zajęCie wierzytelności f In. , 
nych praw związanych z posiadaniem do.kunlE:n.ló · .. , 
(arl 637) ; 

2) za dokonanie przez publ i czną licytację sprzedaży ruchp
moś ci i praw mająlkowych oraz za dokonanie sprzed~

ży ruchomośc i z woln.ej ręki i w przypadku obJęCia ru
chomości. przez wierzyciela (art. 622 i 623). 
2. Opla tę za spr,zed aż lub objęcie ruchomości' przez wie

rzyciela pobiera się od uzyskanej ceny. 
3. Opłatę za dokonan ie sprzedaży pobiera się, choćby 

sprze da* uznano za nied(lszłą· do skutku z powodu nieuis~cze
n ia w terminie reszty ceny (art. 619). 

4, Jeżeli czynność trwała ponad 2 godziny. za kaid" 
nast ęp'oą rozponętą godzinę pobiera się dodat.kowo opIatlI 
w wysokości 15 zł. 

§ 11. l , Połowę opIaty stosunkowej pobiera się: 

1.) za z.ajęcie wierzyt elności i innych praw majątKowycll 
nie związanych . z posiada n'iem dakUQ1en!ów . a . w szcze
g,ólności także za, zajęcie uposażenia, służbowego, zao
patrzenia ęmer)ltalnego i wYll:ag·rodzeń; 

2) za zajęcie ru chomości : wierzytelności i innych praw zwią
zanych z posiadaniem dokumentu (a·rt 637), jeżeli zaj~ 
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cie n~s{ąpiło przez zaznaczenie w protokole poprzednie
g zajęcia (art. 593 § l i 648 § I); 

3) za sprawdzenie zajętych ruchomości bez równoczesnego 
dokonania zajęcia (art. 593 § 2); 

'.f) za opis zajętego prawa lub nie- odebranych ruchomości 

(a t. 641 i 833 § 3); 
5) za I spor:ądzenie plan~. podziału sumy UZy~k~~j. przez 

egzekucję z ruchomosCl oraz z wlerzylelnoscl ) mnych 
p.laW majątkowych (art. 809 ł 2), nie mniej jednak niż 
20 zł. 

2. W przypadk'u gdy osoby zainteresowane umówiły się 
có do sposobu podziału sumy wyegzekwowanei (art. 80S), 
pobiera się opłatę stałą w kwocie 10 zł nie'Ż.ależnie od wy-
50kości tej sumy .. 

\ 
3. Jeżeli czyńność wymieniona w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 

tFwała I ponad 2 godziny, za każdą następną rozpoczętą go
dzinę ' obiera się dodatkowo opłat~ w wysokości 15 zł. 

§ 2. 1. Czwartą część oplat.y stosunkowej pobiera się: 

l). za wezwanie ' o zapłatę długu przy egzekucji z nieru
ch mości _(art. 663), nie więcej jednak uiż 60 zł; 

2) za dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, nie 
. m ięj jednak niż 100 zł i nie więcej niż 500 zł; 

3} za dokonanie sprzedaży nieruchomości przez publiczną 
liciYtację, nie więcej Jednak nii300 zł. 

2. I Opla-tę od czynności wymienionej w ust. 1 pkt 3 wy
mierza się od ceny sprzedaży. 

3. Jeżeli czynności przewidziane w ust. 1 pkt 2 trwały 
wi~cej niż trzy godziny, pobiera się za każdą następną rozpo
czętą . odzinę opłatę w kwocie 15 zł. 

I 
§ 3. 1. Opłata stała wY-f0si: . 

l) za doręczenie dokonane prl.ez komornika, jeże1i obecność 
je o przy doręczeniu jest konieczna, a doręczenie sta
no 'Ii samoistną czynność - 15 zł; 

2} za wykonanie przymu,su osobistego - 100 zł; 
3) za odebranie dłużnikowi dokumentów łub rzeczy rucho

m ch wraz z oddaniem ich wierzycielo wi, do depozytu 
są owego' lub na przechowanie (art. 645, 658, 828 i 829) 

/- 50 zł; 

4) za czynności związane z przeniesieniem zajętych rucho
m śd na inne miejsce - 20 zł; 

5) za tudział w usunięciu opom (art. 838) - 100. zł. 

I 2. Jeżeli czynności wymienion~ w . ust. I pkt 2 :-- 5 
trwały ponad 2 godziny, za każdą ' następną rozpoc!.ęlą go
dzinę obiera się dodatkowo opłatę w wysokości 15 zł. 

3. Za doręczenie dokonane do rąk przedstawiciela kil
ku ucz stn ikównależy się opłata n j.edno doręczenie. 

, 
. § 14. 1. Opłata stała wynosi: 

_1) ia wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunię
cie z' niej ruchomości: 

-a) co do nieruchomości ziemskich o obszarze: 
do 1 ha - 30 zł; 

onad 1 ha do 5 ha - 50 zł, 

onad 5 ha do 15 ha - 100 zł, 

onad 15 ha do 30 ha - 150 zł 
i ponad 30 ha od każdych dalszych rozpoczętych 

O ha dodatkowo po 15 zł; 

h) o do nieruchomości budynkowych położonych w mia
stach i oSjedlach - według szacunku ubezpieczenio

'ego nieruchomości: 

o 50.000 . zł - 50 zł 
. ponad 50,000 zł od każdych rozpoczętych 1.000 zł 

dodatkowo po l zł; 

c) co do przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych 
- po 50. zł od każdej izby składającej się oa pom ie
szczenie przedsiębiorstwa; 

d) co do placów budowlanych, położonych w miastach 
i osiedlach o obszarze: 

. do. 1000 mt - 50 zł, 
'ponad 1000 m 2 do 20pO m 2 ,- 75 zł 
i ponad 2000 m~ - 100 zł; 

2) za . wprowadzenie zarządcy łub sekwestratora w zarząd 
nieruchomości lub przedsiębiorstwa - polowę opłat 
przewidzianych pod pkt l, nie więcej jednak niż 100 zl; 

3} za dokonanie eksmisji z lOkalu - od każdej izby po 50 zł. 

.:2. Jeżeli eksmisja poTączona jest z opisem usuwanych 
fzeczy (§ 66 instrukcji dla komorn ików), opłatę zwiękS'Zi! się 
o 100%. 

3. Przy eksmisjach z loka1r mieszkalnych nie uwzględ
nia się przy wymiarze opłaty pomieszczeń pobocznych, jak: 
przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łaz ienki. spiżarn i e. 

Garaż, stajnię i inne pomieszczenia gospodarcze uważa się 
przy wymiarze opłaty za izbę . . 

... Jeżeli czynności wymienione w ust. 1 trwaly ponad 
3 gooziny, za każdą następną rozpoczętą godzinę pobiNa się 
dodatkowo po 15 zł . 

§ 15. Za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu 
maiątktl lub Jego części pobie ra się opłatę stałą: za p ierwszą 
godzinę czynności w wysokości 30 zl i za każdą następną 
godzinę w wysokości ts zł. 

§ 16. Za opieczętowanie lub zdj ęcie pieczęci, bez doko
nania jednocześnie spisu, pobiera się opłatę st~łą . w wyso
kości 15 zł od każdej opieczętowanej izpy lub i~nego po
mieszczenia. 

§ 17. W sprawach nie objętych przepisami §§ 10 - I tl 
stosuje się przepisy § 15. / 

§ 18. Jeżeli · CZYlll').OŚĆ, dla której wykonania komornik 
przybył na miejsce jej dokonania, nie · doszła do skutku 
z powodów 'uprzednio komornikowi nie znanych, należy się 
1/3 opłaty przypadającej od czynności, j aka miała być wy
konana, najmn iej jednak 15 zł I nie więcej niż 50 zł. 

R o z d z i a ł III. 

Wydatki. 

§ 19. 1. Komornikowi należy ~się w całości zwrot wszel
kich wydatków gotówkowych, jak wydatki : na opłaty pocz
towe, opłaty za doręczenia dokonywane przez organy sqdo
we inne, za nale'Żności biegłych, koszty ogłoszeń 
w p ismach, koszty prżeniesienia, przechowania i ubez
pieczenia ruchomości, nale'Żności osób . przywołanych 00 
czynności, opłaty za przej,azd tramwajami. autobu
Sd1l1:i w związlm oz wykonywaniem czynnoscl w sie
dzibie jego urzędu. Ponadto w przypadku dokonywania czyn
ności' poza jego -siedZibą służy komornikowi prawo do diet 
i kosztów przejazdu według norm przewidzianych dla 
funkcjonariuszów państwowych. 

2. Jeże l i komornik odbywa . podróż własnym środkiem 

lo kom ocji , mO'le on pobrać tytułem zwrotu kosztów podróży 
i diet ryczałt obliczony wedlug stawki 1 zł za każdy kilo
metr drogi od swej siedziby do miejsca czynności i z powro
fem. 

§ 20. ta doręczenia ' dokonane zamiast organów doręcza
jących komornik pobiera wynagrodzenie w Wysuk0Ści opłaty 
pocztovvej za list polecony naj n iższej wagi za poswladcze
niem odbio ru. 
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§ 21. Za sporządzenie wezwań, zawiadomień; ogłoszeń 
innych pism, które w postępowaniu egzekucyjnym powinny 

być: przez komornika sporządzone, komornik pobiera na 
rzecz swoją tytułem zwrotu wydatków ryczałt kancelaryjny. 

§ 22. 1. Ryczałt kancelaryjny wynosi: 
1) od wnro~ku o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych: 

a) przy egzekucjt z ruchomości, wierzytelności i innycn 
praw majątkowych - 1/2 opłaty stosunkowej, nie 
mniej jednak ni{ 15 zł i nie więcej niż 60 zł, 

b) przy egzekucji z nieruchomości 1/10 opłaty stosunko
wej, nie mniej jednak niż 15 zł i nie ·więcej niż 60 zł; 

2) od wniosku o wyznaczenie terminu opisu i oszacowaiiia 
nieruchomości ~ 1/ 4 opłaty stosl'nkowej, nie mniej' 
jednak_ niż 30 zł i nie więcej niż 90 zł; 

3) od wniosku o wszczęcie egzekucji roszczeń niepienięż
nych: 
a) celem zniesienia współwłasności nieruchomości - 50 zł, 
b) innych roszczeń niepieniężnych - 30 zł; 

4) od wn iosku o wykonanie zarządzenia tymczasowego co 
do zabezpieczenia roszczeń - połowę wynagrodzenia 
przewidzianego w pkt 1 lit. a); 

5) od wniosku o podjęcie zawieszonej lub wstrzymanej 
egzekucji - połowę wynagrodzenia przewidzianego pod 
pkt l - 4,zależnie od charakteru egzekucji. 

2. Ryczałt kancelaryjny nie należy się, jeżeli wniosek 
z powodu braków formalnych lub nie złożenia opłaty albo 
zaliCzki na opłaty nie mógł być załatwiony. 

§ 23. Za przyjęcie od dłużnika lub dłużnika zajętej' 
wierzy~elności sumy pieniężnej komornik pobiera przy sumie: 

1) do 200 zł - 2 zł, 

2) powyżej 200 zł do 500 zł - 5 zł, 
3) powyżej 500 zł - 8 żł. · 

§ 24. Za sporządzenie w~zwań i zawiadomień oraz 
innych pism, których sporządzenie jest konieczne w toku 
postępowan i a w sprawach objętych przepisami §§ 15 - 17 
i II ust. 1 pkt 5 komornik pobiera zamiast ryczałtu kancela
ryjnego wynagrodzenie w kwocie 3 :zł za każdą choćby 
rozpoczętą stronicę pisma. Wezwania i zawiadomienia wy
syłane w awóch egzemplarzach za poświadczeniem odbioru 
uważa się za jedno pismo. Stronica pisma powinna zawierać 
przeciętnie 25 wierszy, a każdy wiersz 45 liter. 

§ 25. Nie pobiera się wynagrodzenia za sporządzenie 
zawiadomienia o pozostawieniu wniosku lub jakiegokolwiek 
pisma bez biegu oraz wezwań o uiszczenie opfaty lub wy
nagrodzenia albo zaliczki na nie. 

§ 26. \ . Za sporządzenie odpisów, wypisów, zaświad~ 
czeń i innych pism, wydawanych na pod.stawie akt, na 
żądanie zainteresowanych osób, komornik pobiera , wynagro
dzenie w kwocie 5 zł · za . każdą choćby rozpoczętą stronicę 
wydanego dokumentu. Stronica powinna liczyć 25 wierszy, 
a wiersz 45 liter. 

2. W przypadku sporządzenia dokumentu pismem ma
szynowym wynagrodzenie podwyższa się o 50010. 

§ 27. 1. Jeżeli w czasie jednej podróży służbowej ko~· 
mornik wykonywa czynnoscl w kilku sprawach, należą mu 
się diety i zwrot kosztów przejazdu za Jeden przejazd. 

2. Diety i koszty przejazdu, pozostającego w związku 

z wykonywaniem przez komornika czynności w kilku spra-· 
wach w jednej miejscowości, dzieli się w równych częściach 
pomiędzy poszczególne sprawy. 

3. Diety i koszty przejazdu, pozostające , w związku ·. 

z wykonywaniem przez komornika czynności w kilku spra
wach w różnych miejscowościach, dzieli się w stosunku do 
odległości tych miejscowości od siedziby komornika. \ 

4. Przepisy 'listępów poprzedzających nie mają zasŁoso· 

wania do ryczałtu przewidzianego w § 19 ust. 2. 

Opiaty 

R o z d z i a ł IV. 

wydatki w sprawach egzekucyjnych wszczętych 

na polecenie sądu lub prokuratora. 

§ 28. W sprawach egzekucji grzywien, kar pieniężnych 
kosztów sądowych (art. VII przepisów wprowadzaJących 

prawo o sądowym postępowaniu egzekucyjnym) stosuje się 

przepisy poprzedzające z następującymi zmianami: . 
l) nie pobiera się zaliczki na pokrycie opłaty i wydatków; 
2) jeżeli egzekucja nie dała wynikl\ Skarb Państwa zwraca·' 

komornikowi tylko jego wydatki ' pieniężne; , 
3) w przypadku prowadzenia egzekucji z ruchomości, wie

rzytelności i innych praw majątkowych o roszczenia nie 
przewyższające 60 zł należy si ę tylko ryczałt kancela
ryjny w kwocie 10 zł i nie służy komornikowi prawo 
do d,iet i zwrotu kosztów przejazdu. . 
§ 29. Za dokonanie przez publiczną licytację sprzedaży 

rzeczy skonfiskowanych w postępowaniu karnym oraz rzeczy 
nie odebranych komornik pobiera na rzecz swoją tylko wy_ · 
nagrodzenie w . wysokości połowy opłaty stosunkoweJ . od 
ceny sprzedażilej, nie mniej jednak . niż 15 zł. Żadnych innych 
opłat ani wynagrodzenia za tego rodzaju sprzedaże niepo-. 
biera się. 

R o z d z i a ł V. 

Przepisy końcowe. 

§30. W sprawach wszczętych przed dniem weJscla w 
życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy teg<i 
rozporządzenia do opłat i na1eżności na pok'tycie wydatkQw 
pobieranych po tym dniu, chyba że na poczet tych opłat . 

należności już przed tym dniem pobrane. zostały zaliczki. 
§ 31. Traci moc rozporządzenie MinistraSprawiedliwośd 

i dnia .6 października 1948 r. o taksie za czynno~ki komórhi~ . 
ków (Dz. U. z 1948 r. Nr 48, poz. 365 ii 1955 r. · Nr ; 44 
poz. 293). ' 

.§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po'· upływ·ie" ty
godnia od dnia jego ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: · w z.F. Sadurskl 
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