-

Dziennik Ustaw Nr 138

2774

Poz. 733
padającymi w dniu powstania obowiązku uiszczenia opłaty za czynności egzekucyjne (§ 3),
lecz bez kosztów egzekucyjnych ." ;

3) za zajęcie wynagrodzenia za pracę - 4 %
egzekwowanej należności, nie mn iej jed nak niż 1 zł 50 gr,
4) za zajęcie innych niż wymienione w
pkt 2 i 3 wierzytelności pieniężnych lub
innych praw majątkowych - 5% od kwoty egzekwowanej należności, nie mniej
jednak niż 2 zł 50 gr,

2) w § 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

5) za zajęcie ruchomości - 6 % od kwoty
egzekwowanej należności , nie mniej jednak niż 4 zł,

3) § 4 otrzymuje brzm ienie:

,,8) za wezwanie pomocy organów, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 10 - z chwilą przybycia funkcjonariusza na miejsce wykonywania czynno ści
egzekucyjnej," ;

,,§ 4.

zajętych ruchomości od zo- 5 % od kwoty wartości
szacunkowej tych ruchomości, nie mniej
jednak niż 4 zł,

6) za odebranie

bowiązanego

7) za
ści

1) za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia - 10% od kwoty
nałożonej grzywny, nie więcej jednak niż 40 zł;
w razie wielokrotnego nakładania grzywien
opłatę pobiera się osobno od każdego postanowienia,

ogłoszenie licytacji zajętych ruchomolub za czynności przygotowawcze do

sprzedaży
zł,

egzekucyjnej w inny sposób
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2) za wydanie postanowienia o:
a) zastosowan iu wykonania zastępczego,
b) wezwaniu zobowiązanego do wydania rzeczy ruchomej albo dokumentu,
c) wezwaniu zobowiązanego do wykonan ia
obowiązku wydania nieruchomości albo
opróżnienia lokalu,
d) wezwaniu zobowiązanego do wykonania
obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym, z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpośredniego

8) za przeprowadzenie licytacji lub dokona nie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób
- 5 % od kwoty uzysku ze sprzedaży, nie
mniej jednak niż 4 zł,
9) za spisanie protokołu o udaremnieniu
przez zobowiązanego przeprowadzenia
egzekucji z zajętych ruchomości przez ich
usunięcie, zbycie lub uszkodzenie - 10%
od wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 8 zł ,
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10) za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, Żan 
darmerii Wojskowej lub służby garnizonowej - 8 zł,
11 ) za spisanie na miejscu u zobowiązanego
protokołu stwierdzającego stan majątko
wy zobowiązanego - 5 % od kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak
niż 50 gr i nie więcej niż 1 zł 50 gr,
12) za wystąpienie do komornika sądowego
o przeprowadzenie w trybie sądowym egzekucji z nieruchomości zobowiązanego

4)

3. Opłaty za czynności egzekucyjne wymienione
w ust. 1 pkt 1-5 oblicza się oddzielnie od
każdego tytułu wykonawczego, który był podstawą dokonania czynności egzekucyjnych .
4. Opłaty za zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt
2-5, pobiera się tylko raz w toku postępowa
nia egzekucyjnego, chociażby te same czynności były następnie ponawiane.
5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności egzeku cyjnych określonych w ust. 1 pkt 2-5, opłatę
egzekucyjną pobiera się tylko za jedno zajęcie,
za które należy się naj wyższa opłata, nie mniej
jednak niż 4 zł.
6. Przez kwotę egzekwowanej należności rozumie się należności z odsetkami za zwłokę przy... ..:,'

5)
6)
7)

zł ,

odebranie rzeczy ruchomej - 4 zł,
odebranie dokumentu - 2 zł 50 gr,
odebranie nieruchomości - 40 zł ,
opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń
4 zł od każdej izby; za opróżnienie pomieszczeń mieszkalnych nie pobiera się odrębnej
opłaty od pomieszczeń pomocniczych, jak
przedpokoje, korytarze, werandy, łazienki , spi żarnie, a za opróżnienie pomieszczeń gospodarczych, w szczególności garaży i stajni, pobiera
się opłatę za każde pomieszczenie jak za izbę,
7) za czynności dotyczące sprzedaży licytacyjnej ,
za spisanie protokc;>łu o udaremnieniu przeprowadzenia egzekucji oraz za wezwanie pomocy organów, o których mowa w § 1 ust.
1 pkt 1O, pobiera się opłaty określone w § 1 ust.
1 pkt 6-10.";
w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) za czynnoscl wymienione w pkt 7 - z chwilą
doręczenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia
o licytacji, z chwilą podpisania protokołu przeprowadzenia licytacji, z chwilą przybycia funkcjonariusza organów, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 10, na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnych lub z chwilą podpisania protokołu
o udaremnieniu przeprowadzenia egzekucji .";
w § 6 w ust. 5 wyrazy ,,4.000 zł " zastępuje się wyrazami
,,2 zł " ;
w § 12 w ust. 2 i w § 14 wyrazy ,,5.000.000 zł" zastępuje
się odpowiednio wyrazami ,,2.500 zł" ;
w § 30 w ust. 3 wyrazy" 1 .000.000 zł" zastępuje się
wyrazami ,,500 zł".
3)
4)
5)
6)

-20zł .

2. Z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czyn ności manipulacyjne związane ze stosowaniem
środków egzekucyjnych pobiera się opłatę manipulacyjną . Opłata wynosi 1 % od kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż
80 gr.

Opłaty za czynności egzekucyjne zmierzające do
wykonania obowiązków o charakterze niepienięż 
nym wynoszą :

za
za
za
za
-

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1995 r.
Minister Finansów: w z. K. Kalicki

