
Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r.
Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28,
poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068
i Nr 123, poz. 1353) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla prowadzone przez organy
egzekucyjne post´powanie i stosowane
przez nie Êrodki przymusu s∏u˝àce dopro-
wadzeniu do wykonania przez zobowiàza-
nych obowiàzków, o których mowa
w art. 2, a tak˝e sposób zabezpieczenia wy-
konania tych obowiàzków.”;

2) dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) bieg∏ym skarbowym — rozumie si´
przez to rzeczoznawc´ w okreÊlonej
dziedzinie, uprawnionego do wyceny
majàtku zobowiàzanego i wpisanego
na list´ bieg∏ych skarbowych prowa-
dzonà przez izb´ skarbowà, 

2) czynnoÊci egzekucyjnej — rozumie si´
przez to wszelkie podejmowane przez
organ egzekucyjny dzia∏ania zmierzajà-
ce do zastosowania lub zrealizowania
Êrodka egzekucyjnego,

3) d∏u˝niku zaj´tej wierzytelnoÊci — rozu-
mie si´ przez to d∏u˝nika zobowiàzane-
go, jak równie˝ bank, pracodawc´,
podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç ma-
klerskà, trasata oraz inne podmioty re-
alizujàce, na wezwanie organu egzeku-
cyjnego, zaj´cie wierzytelnoÊci lub in-
nego prawa majàtkowego zobowiàza-
nego,

4) egzekutorze — rozumie si´ przez to pra-
cownika organu egzekucyjnego wyzna-
czonego do dokonywania czynnoÊci
egzekucyjnych,

5) nieruchomoÊci — rozumie si´ przez to
równie˝:
a) spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo

do lokalu mieszkalnego,
b) spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝ytko-

wego,
c) prawo do domu jednorodzinnego

w spó∏dzielni mieszkaniowej, w tym

tak˝e prawo do lokalu mieszkalnego
w domu budowanym przez spó∏-
dzielni´ mieszkaniowà w celu prze-
niesienia jego w∏asnoÊci na cz∏onka
spó∏dzielni,

6) op∏acie komorniczej — rozumie si´
przez to op∏at´ wynoszàcà 5% kwot
przekazanych wierzycielowi przez or-
gan egzekucyjny lub przekazanych wie-
rzycielowi przez zobowiàzanego w wy-
niku zastosowania Êrodków egzekucyj-
nych,

7) organie egzekucyjnym — rozumie si´
przez to organ uprawniony do stoso-
wania w ca∏oÊci lub w cz´Êci okreÊlo-
nych w ustawie Êrodków s∏u˝àcych do-
prowadzeniu do wykonania przez zo-
bowiàzanych ich obowiàzków o cha-
rakterze pieni´˝nym lub obowiàzków
o charakterze niepieni´˝nym oraz za-
bezpieczania wykonania tych obowiàz-
ków, 

8) organie rekwizycyjnym — rozumie si´
przez to organ egzekucyjny o tej samej
w∏aÊciwoÊci rzeczowej co organ egze-
kucyjny prowadzàcy egzekucj´, które-
mu organ egzekucyjny zleci∏ wykona-
nie czynnoÊci egzekucyjnych,

9) poborcy skarbowym — rozumie si´
przez to pracownika organu egzekucyj-
nego wyznaczonego do dokonywania
czynnoÊci egzekucyjnych w egzekucji
obowiàzku o charakterze pieni´˝nym,

10) pracodawcy — rozumie si´ przez to
podmioty wyp∏acajàce wynagrodze-
nia, o których mowa w pkt 17,

11) sk∏adkach na ubezpieczenie spo∏eczne
— rozumie si´ przez to równie˝ sk∏adki
na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy oraz na Fundusz Gwarantowa-
nych Âwiadczeƒ Pracowniczych,

12) Êrodku egzekucyjnym — rozumie si´
przez to:

a) w post´powaniu egzekucyjnym do-
tyczàcym nale˝noÊci pieni´˝nych,
egzekucj´:

— z pieni´dzy,

— z wynagrodzenia za prac´,

— ze Êwiadczeƒ z zaopatrzenia eme-
rytalnego oraz ubezpieczenia spo-
∏ecznego,

Dziennik Ustaw Nr 125 — 9710 — Poz. 1368

1368

USTAWA

z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.

o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.



— z rachunków bankowych,
— z innych wierzytelnoÊci pieni´˝-

nych, 
— z praw z papierów wartoÊciowych

zapisanych na rachunku papierów
wartoÊciowych oraz z wierzytel-
noÊci z rachunku pieni´˝nego,

— z papierów wartoÊciowych nieza-
pisanych na rachunku papierów
wartoÊciowych, 

— z weksla, 
— z autorskich praw majàtkowych

i praw pokrewnych oraz z praw
w∏asnoÊci przemys∏owej,

— z udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià,

— z pozosta∏ych praw majàtkowych, 
— z ruchomoÊci, 
— z nieruchomoÊci,

b) w post´powaniu egzekucyjnym do-
tyczàcym obowiàzków o charakterze
niepieni´˝nym:
— grzywn´ w celu przymuszenia,
— wykonanie zast´pcze, 
— odebranie rzeczy ruchomej,
— odebranie nieruchomoÊci, opró˝-

nienie lokali i innych pomiesz-
czeƒ,

— przymus bezpoÊredni,

13) wierzycielu — rozumie si´ przez to pod-
miot uprawniony do ˝àdania wykona-
nia obowiàzku lub jego zabezpieczenia
w administracyjnym post´powaniu eg-
zekucyjnym lub zabezpieczajàcym, 

14) w∏aÊciwym organie jednostki samorzà-
du terytorialnego — rozumie si´ przez
to odpowiednio wójta, burmistrza (pre-
zydenta miasta), starost´ lub marsza∏-
ka województwa,

15) wstrzymaniu czynnoÊci egzekucyjnych
— rozumie si´ przez to wstrzymanie
wykonania wszystkich lub cz´Êci zasto-
sowanych Êrodków egzekucyjnych,
które nie powoduje uchylenia dokona-
nych czynnoÊci egzekucyjnych,

16) wstrzymaniu post´powania egzekucyj-
nego — rozumie si´ przez to wstrzyma-
nie wykonania zastosowanych Êrod-
ków egzekucyjnych, które nie powodu-
je uchylenia dokonanych czynnoÊci eg-
zekucyjnych, oraz niepodejmowanie
nowych Êrodków egzekucyjnych,

17) wynagrodzeniu — rozumie si´ przez to
wynagrodzenia oraz niewy∏àczone
spod egzekucji inne Êwiadczenia pie-
ni´˝ne zwiàzane z pracà lub funkcjà wy-
konywanà przez zobowiàzanego na
podstawie stosunku pracy oraz innej
podstawie, je˝eli z tego tytu∏u zobowià-

zany otrzymuje okresowe Êwiadczenia
pieni´˝ne, 

18) zaj´ciu egzekucyjnym — rozumie si´
przez to czynnoÊç organu egzekucyjne-
go, w wyniku której organ egzekucyjny
nabywa prawo rozporzàdzania sk∏adni-
kiem majàtkowym zobowiàzanego
w zakresie niezb´dnym do wykonania
obowiàzku obj´tego tytu∏em wyko-
nawczym, 

19) zaj´ciu zabezpieczajàcym — rozumie
si´ przez to czynnoÊç organu egzeku-
cyjnego, w wyniku której organ egze-
kucyjny nabywa prawo rozporzàdzania
sk∏adnikiem majàtkowym zobowiàza-
nego w zakresie niezb´dnym do zabez-
pieczenia wykonania przez niego obo-
wiàzku obj´tego zarzàdzeniem zabez-
pieczenia, ale która nie prowadzi do
przymusowego wykonania obowiàzku,

20) zobowiàzanym — rozumie si´ przez to
osob´ prawnà albo jednostk´ organiza-
cyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej albo osob´ fizycznà, która nie
wykona∏a w terminie obowiàzku o cha-
rakterze pieni´˝nym lub obowiàzku
o charakterze niepieni´˝nym, a w po-
st´powaniu zabezpieczajàcym — rów-
nie˝ osob´ lub jednostk´, której zobo-
wiàzanie nie jest wymagalne albo jej
obowiàzek nie zosta∏ ustalony lub okre-
Êlony, ale zachodzi obawa, ˝e brak za-
bezpieczenia móg∏by utrudniç lub uda-
remniç skuteczne przeprowadzenie eg-
zekucji, a odr´bne przepisy na to ze-
zwalajà,

21) zwolnieniu spod egzekucji — rozumie
si´ przez to niepodejmowanie lub od-
stàpienie od egzekucji z ca∏oÊci lub cz´-
Êci sk∏adników majàtkowych zobowià-
zanego.”;

3) w art. 2:

a) w § 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podatki, op∏aty i inne nale˝noÊci, do któ-
rych stosuje si´ przepisy dzia∏u III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116,
poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166,
Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110,
poz. 1189),”

— dodaje si´ pkt 1a—1d w brzmieniu:

„1a) grzywny i kary pieni´˝ne wymierzane
przez organy administracji publicznej,

1b) nale˝noÊci pieni´˝ne, inne ni˝ wymie-
nione w pkt 1 i 2, je˝eli pozostajà we w∏a-
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ÊciwoÊci rzeczowej organów admini-
stracji publicznej,

1c) nale˝noÊci przypadajàce od jednostek
bud˝etowych, wynikajàce z zastosowa-
nia wzajemnego potràcenia zobowiàzaƒ
podatkowych z zobowiàzaniami tych
jednostek,

1d) nale˝noÊci pieni´˝ne przekazane do eg-
zekucji administracyjnej na podstawie
innych ustaw,”

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Poddanie obowiàzku egzekucji administra-
cyjnej nie przesàdza o wy∏àczeniu sporu co
do jego istnienia lub wysokoÊci przed sà-
dem powszechnym, je˝eli z charakteru
obowiàzku wynika, ˝e do rozpoznania ta-
kiego sporu w∏aÊciwy jest ten sàd.”;

4) dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. § 1. W zakresie zobowiàzaƒ: powsta∏ych
w przypadkach okreÊlonych w art. 8
i 21 § 1 pkt 1 ustawy — Ordynacja po-
datkowa, d∏ugów celnych powsta-
∏ych w przypadkach okreÊlonych
w art. 209 § 1 oraz art. 217 § 1 Kodek-
su celnego, podatków wykazanych
w zg∏oszeniu celnym, a tak˝e sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne stosuje
si´ równie˝ egzekucj´ administracyj-
nà, je˝eli wynikajà one odpowiednio:

1) z deklaracji lub zeznania z∏o˝one-
go przez podatnika lub p∏atnika, 

2) ze zg∏oszenia celnego z∏o˝onego
przez zobowiàzanego, 

3) z deklaracji rozliczeniowej z∏o˝o-
nej przez p∏atnika sk∏adek na ubez-
pieczenie spo∏eczne.

§ 2. W przypadkach, o których mowa
w § 1, stosuje si´ egzekucj´ admini-
stracyjnà, je˝eli:

1) w deklaracji, zeznaniu, zg∏oszeniu
celnym albo w deklaracji rozlicze-
niowej zosta∏o zamieszczone po-
uczenie, ˝e stanowià one podsta-
w´ do wystawienia tytu∏u wyko-
nawczego,

2) wierzyciel przed wszcz´ciem po-
st´powania egzekucyjnego prze-
s∏a∏ zobowiàzanemu upomnienie,
o którym mowa w art. 15 § 1.”;

5) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Do obowiàzków, które wynikajà z decyzji,
postanowieƒ lub innych orzeczeƒ ni˝ okre-
Êlone w art. 3 i art. 3a, stosuje si´ egzeku-
cj´ administracyjnà tylko wówczas, gdy
odr´bne ustawy tak stanowià.”;

6) w art. 5 w §1 w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyra-
zy „ , zwanym dalej wierzycielem,”;

7) w art. 6:

a) dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Na bezczynnoÊç wierzyciela w podejmo-
waniu czynnoÊci, o których mowa w § 1,
s∏u˝y skarga podmiotowi, którego interes
prawny lub faktyczny zosta∏ naruszony
w wyniku niewykonania obowiàzku oraz
organowi zainteresowanemu wykona-
niem obowiàzku. Postanowienie w spra-
wie skargi wydaje organ wy˝szego stop-
nia. Na postanowienie oddalajàce skarg´
przys∏uguje za˝alenie.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb post´powania wierzycieli nale˝-
noÊci pieni´˝nych przy podejmowaniu
czynnoÊci, o których mowa w § 1, zapew-
niajàcy terminowoÊç i prawid∏owoÊç prze-
sy∏ania do zobowiàzanych upomnieƒ,
o których mowa w art. 15 § 1, a tak˝e termi-
nowoÊç i prawid∏owoÊç kierowania do or-
ganu egzekucyjnego wniosków egzekucyj-
nych i tytu∏ów wykonawczych.”;

8) art. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„Art. 7. § 1. Organ egzekucyjny stosuje Êrodki eg-
zekucyjne przewidziane w ustawie.

§ 2. Organ egzekucyjny stosuje Êrodki eg-
zekucyjne, które prowadzà bezpoÊred-
nio do wykonania obowiàzku, a spo-
Êród kilku takich Êrodków — Êrodki naj-
mniej ucià˝liwe dla zobowiàzanego.

§ 3. Stosowanie Êrodka egzekucyjnego jest
niedopuszczalne, gdy egzekwowany
obowiàzek o charakterze pieni´˝nym
lub niepieni´˝nym zosta∏ wykonany al-
bo sta∏ si´ bezprzedmiotowy.

Art. 8. § 1. Nie podlegajà egzekucji administracyj-
nej: 

1) przedmioty urzàdzenia domowego,
poÊciel, bielizna i ubranie niezb´dne
dla zobowiàzanego i b´dàcych na
jego utrzymaniu cz∏onków rodziny,
a tak˝e ubranie niezb´dne do pe∏nie-
nia s∏u˝by lub wykonywania zawo-
du, 

2) zapasy ˝ywnoÊci i opa∏u, niezb´dne
dla zobowiàzanego i b´dàcych na
jego utrzymaniu cz∏onków rodziny
na okres 30 dni, 

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy
owce, potrzebne do wy˝ywienia zo-
bowiàzanego i b´dàcych na jego
utrzymaniu cz∏onków rodziny, wraz
z zapasem paszy i Êció∏ki do najbli˝-
szych zbiorów, 

4) narz´dzia i inne przedmioty nie-
zb´dne do pracy zarobkowej wyko-
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nywanej osobiÊcie przez zobowiàza-
nego, z wy∏àczeniem Êrodka trans-
portu, oraz surowce niezb´dne do
tej pracy na okres 7 dni,

5) przedmioty niezb´dne do pe∏nienia
s∏u˝by przez zobowiàzanego lub do
wykonywania przez niego zawodu, 

6) pieniàdze w kwocie, która w dniu za-
stosowania Êrodka egzekucyjnego
skierowanego do pieni´dzy odpo-
wiada kwocie najni˝szego wynagro-
dzenia za prac´ okreÊlonego w od-
r´bnych przepisach,

7) wk∏ady oszcz´dnoÊciowe z∏o˝one
w bankach na zasadach i w wysoko-
Êci okreÊlonej przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939,
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93,
poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114,
poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100,
poz. 1084 i Nr 111, poz. 1195),

8) wk∏ady oszcz´dnoÊciowe z∏o˝one
w spó∏dzielczych kasach oszcz´dno-
Êciowo-kredytowych w wysokoÊci
okreÊlonej przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych
kasach oszcz´dnoÊciowo-kredyto-
wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2,
z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100,
poz. 1081),

9) dokumenty osobiste, po jednej ob-
ràczce zobowiàzanego i jego wspó∏-
ma∏˝onka, wykonanej z metali szla-
chetnych, ordery i odznaczenia oraz
przedmioty niezb´dne zobowiàzane-
mu i cz∏onkom jego rodziny do nauki
lub wykonywania praktyk religij-
nych, a tak˝e przedmioty codzienne-
go u˝ytku, które mogà byç sprzeda-
ne znacznie poni˝ej ich wartoÊci,
a które dla zobowiàzanego majà
znacznà wartoÊç u˝ytkowà, 

10) kwoty otrzymane na pokrycie wy-
datków s∏u˝bowych, w tym kosztów
podró˝y i wyjazdów,

11) kwoty otrzymane jako stypendia,

12) kwoty otrzymane z tytu∏u zasi∏ku
sta∏ego, zasi∏ku sta∏ego wyrównaw-
czego, renty socjalnej, gwarantowa-
nego zasi∏ku okresowego, pomocy
pieni´˝nej dla rodzin zast´pczych
oraz pomocy dla uczàcych si´ i stu-
diujàcych wychowanków placówek
opiekuƒczo-wychowawczych i ro-
dzin zast´pczych,

13) rzeczy niezb´dne ze wzgl´du na
u∏omnoÊç fizycznà zobowiàzanego
lub cz∏onków jego rodziny,

14) kwoty otrzymane z tytu∏u obowiàz-
kowych ubezpieczeƒ majàtkowych,

15) Êrodki pochodzàce z dotacji przyzna-
nej z bud˝etu paƒstwa na okreÊlone
cele i znajdujàce si´ na wyodr´bnio-
nym rachunku bankowym prowa-
dzonym dla obs∏ugi bankowej dota-
cji,

16) rzeczy s∏u˝àce w koÊcio∏ach i innych
domach modlitwy do odprawiania
nabo˝eƒstwa lub do wykonywania
innych praktyk religijnych albo b´-
dàce obiektami kultu religijnego,
choçby by∏y kosztownoÊciami lub
dzie∏ami sztuki.

§ 2. Za przedmioty niezb´dne zobowiàza-
nemu i cz∏onkom jego rodziny, w rozu-
mieniu § 1 pkt 1, nie uwa˝a si´ w szcze-
gólnoÊci: 
1) mebli stylowych i stylizowanych, 
2) telewizorów do odbioru programu

w kolorze, chyba ˝e zobowiàzany
wyka˝e, ˝e od roku produkcji tele-
wizora up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 5 lat,

3) stereofonicznych radioodbiorni-
ków, 

4) urzàdzeƒ s∏u˝àcych do nagrywania
lub odtwarzania obrazu lub dêwi´-
ku, 

5) komputerów i urzàdzeƒ peryferyj-
nych, chyba ˝e sà one niezb´dne
zobowiàzanemu do pracy zarobko-
wej wykonywanej przez niego oso-
biÊcie, 

6) futer ze skór szlachetnych, 
7) dywanów we∏nianych i ze skór na-

turalnych, 
8) porcelany, szk∏a ozdobnego i krysz-

ta∏ów, 
9) sztuçców z metali szlachetnych, 

10) dzie∏ sztuki.”;

9) dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. § 1. Je˝eli zobowiàzanym jest rolnik pro-
wadzàcy gospodarstwo rolne, egze-
kucji nie podlegajà równie˝:
1) jeden koƒ wraz z uprz´˝à, jedna

krowa, dwie kozy, jeden tryk i dwie
owce, jedna maciora oraz dziesi´ç
sztuk drobiu,

2) jedna ja∏ówka lub cieliczka w przy-
padku braku krowy,

3) zapasy paszy i Êció∏ki dla inwenta-
rza, o którym mowa w pkt 1 i 2, a˝
do najbli˝szych zbiorów,

4) jeden p∏ug, jeden zespó∏ bron, je-
den kultywator, jeden kierat, jedna
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sieczkarnia, jeden wóz, jedne sanie
robocze,

5) zbo˝e lub inne ziemiop∏ody, nie-
zb´dne do najbli˝szych siewów lub
najbli˝szego sadzenia w gospodar-
stwie rolnym zobowiàzanego,

6) zwierz´ta gospodarskie w drugiej
po∏owie okresu cià˝y i w okresie
odchowu potomstwa oraz to po-
tomstwo w okresie: êrebaki do
5 miesi´cy, ciel´ta do 4 miesi´cy,
jagni´ta do 3 miesi´cy, prosi´ta do
2 miesi´cy i koêl´ta do 5 miesi´cy,

7) zakontraktowane zwierz´ta rzeêne,
je˝eli ich waga nie odpowiada wa-
runkom handlowym albo termin
dostawy nie up∏ynà∏ lub nie up∏y-
wa w miesiàcu przeprowadzenia
egzekucji,

8) jeden ciàgnik na 25 ha powierzchni
gruntów, nie mniej jednak ni˝ je-
den ciàgnik na gospodarstwo rol-
ne, wraz z urzàdzeniami towarzy-
szàcymi niezb´dnymi do uprawy,
piel´gnacji, zbioru i transportu zie-
miop∏odów,

9) jeden silnik elektryczny,

10) podstawowe maszyny i narz´dzia
rolnicze w iloÊci niezb´dnej do pra-
cy w gospodarstwie rolnym zobo-
wiàzanego,

11) podstawowy sprz´t techniczny nie-
zb´dny do zakoƒczenia cyklu danej
technologii produkcji w gospodar-
stwie specjalistycznym zobowiàza-
nego,

12) zapasy paliwa i cz´Êci zamienne
niezb´dne do normalnej pracy cià-
gnika i maszyn rolniczych na okres
do zakoƒczenia cyklu produkcyjne-
go,

13) nawozy oraz Êrodki ochrony roÊlin
w iloÊci niezb´dnej na dany rok go-
spodarczy dla gospodarstwa rol-
nego zobowiàzanego,

14) stado u˝ytkowe kur niosek w okre-
sie pierwszych 6 miesi´cy noÊno-
Êci,

15) stado podstawowe zwierzàt futer-
kowych oraz zwierz´ta futerkowe,
co do których hodowca zawar∏
umow´ kontraktacyjnà na dostaw´
skór z tych zwierzàt,

16) zapasy paszy i Êció∏ki dla inwenta-
rza, o którym mowa w pkt 6, 7, 14
i 15, a˝ do najbli˝szych zbiorów,

17) zapasy opa∏u na okres 6 miesi´cy,

18) zaliczki kontraktacyjne.

§ 2. Egzekucji nie podlega ponadto nad-
wy˝ka inwentarza ˝ywego ponad ilo-
Êci okreÊlone w § 1, je˝eli naczelnik
urz´du skarbowego, po uzgodnieniu
z zarzàdem gminy, uzna jà za niezb´d-
nà do prowadzenia tego gospodar-
stwa rolnego, a d∏u˝nik zobowià˝e si´
do sp∏acenia egzekwowanej nale˝no-
Êci w terminie lub w ratach okreÊlo-
nych przez wierzyciela. W przypadku
niedotrzymania przez zobowiàzane-
go warunków sp∏aty nale˝noÊci pod-
j´te zostanà dalsze czynnoÊci egzeku-
cyjne.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2,
egzekucji nie podlega tak˝e taka iloÊç
paszy, jaka jest niezb´dna do utrzy-
mania inwentarza ˝ywego obj´tego
wy∏àczeniem.

§ 4. Wy∏àcza si´ spod egzekucji zaj´te
zwierz´ta gospodarskie, wpisane do
ksiàg zwierzàt zarodowych albo uzna-
ne za rozp∏odniki odpowiednie do
dalszej hodowli, je˝eli nie mogà byç
sprzedane osobie, która wyka˝e, ˝e
posiada gospodarstwo rolne, w któ-
rym istniejà warunki do dalszej ho-
dowli.

§ 5. WierzytelnoÊç pieni´˝na, przypadajà-
ca rolnikowi z tytu∏u umowy kontrak-
tacji, mo˝e byç zaj´ta egzekucyjnie do
wysokoÊci 25% nale˝noÊci za dostar-
czony towar bez uwzgl´dnienia
ewentualnych potràconych po˝yczek
i zaliczek kontraktacyjnych.

§ 6. Przepis § 5 stosuje si´ odpowiednio
do Êwiadczeƒ w naturze przypadajà-
cych rolnikowi z tytu∏u umowy kon-
traktacyjnej.”;

10) w art. 10 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do eme-
rytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po
przeliczeniu ich przez d∏u˝nika zaj´tej wierzy-
telnoÊci na z∏ote wed∏ug kursu banku z dnia
wp∏acenia do organu egzekucyjnego zaj´tych
kwot.”;

11) skreÊla si´ art. 11;

12) art. 12 i 13 otrzymujà brzmienie:

„Art. 12. W przypadku gdy w wyniku zbiegu egze-
kucji administracyjnej i egzekucji sàdowej
administracyjny organ egzekucyjny pro-
wadzi obie egzekucje, przepisy art. 8—10
stosuje si´ równie˝ do nale˝noÊci podle-
gajàcych egzekucji sàdowej, chyba ˝e
okreÊlone w przepisach Kodeksu post´-
powania cywilnego ograniczenia egzeku-
cji sà mniejsze.

Art. 13. § 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobo-
wiàzanego i ze wzgl´du na wa˝ny je-
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go interes, mo˝e zwolniç z egzekucji
okreÊlone sk∏adniki majàtkowe zobo-
wiàzanego, je˝eli zobowiàzany uzy-
ska∏ na to zgod´ wierzyciela. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie zwol-
nienia z egzekucji sk∏adników majàt-
kowych zobowiàzanego s∏u˝y za˝ale-
nie zobowiàzanemu i wierzycielowi
nieb´dàcemu jednoczeÊnie organem
egzekucyjnym.”;

13) w art. 14 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W przypadku wàtpliwoÊci co do stosowania
przepisów § 1—3 organ egzekucyjny zwraca
si´ do ministra w∏aÊciwego do spraw zagra-
nicznych, który rozstrzyga w drodze postano-
wienia, czy zobowiàzany korzysta z immuni-
tetów i przywilejów, o których mowa w § 1.”;

14) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. § 1. Egzekucja administracyjna mo˝e byç
wszcz´ta, je˝eli wierzyciel, po up∏y-
wie terminu do wykonania przez zo-
bowiàzanego obowiàzku, przes∏a∏ mu
pisemne upomnienie, zawierajàce
wezwanie do wykonania obowiàzku
z zagro˝eniem skierowania sprawy
na drog´ post´powania egzekucyjne-
go, chyba ˝e przepisy szczególne ina-
czej stanowià. Post´powanie egzeku-
cyjne mo˝e byç wszcz´te dopiero po
up∏ywie 7 dni od dnia dor´czenia te-
go upomnienia. 

§ 2. Koszty upomnienia obcià˝ajà zobo-
wiàzanego i, z zastrze˝eniem § 3, sà
pobierane na rzecz wierzyciela. Obo-
wiàzek uiszczenia kosztów upomnie-
nia przez zobowiàzanego powstaje
z chwilà dor´czenia upomnienia.
Koszty te podlegajà Êciàgni´ciu w try-
bie okreÊlonym dla kosztów egzeku-
cyjnych.

§ 3. Je˝eli wierzyciel jest jednoczeÊnie or-
ganem egzekucyjnym, koszty upo-
mnienia sà pobierane na rzecz ko-
mórki organizacyjnej wierzyciela, do
której zadaƒ nale˝y prowadzenie eg-
zekucji.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
∏àcznoÊci okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç kosztów upomnie-
nia. WysokoÊç kosztów upomnienia
nie mo˝e przekraczaç czterokrotnej
wysokoÊci kosztów zwiàzanych z do-
r´czeniem upomnienia jako przesy∏ki
poleconej. 

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, nale˝noÊci pieni´˝ne, któ-
rych egzekucja mo˝e byç wszcz´ta

bez uprzedniego dor´czenia upo-
mnienia. OkreÊlajàc nale˝noÊci, któ-
rych egzekucja mo˝e byç wszcz´ta
bez uprzedniego dor´czenia upo-
mnienia, minister kieruje si´ rodza-
jem nale˝noÊci oraz sposobem ich po-
wstawania.”;

15) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. § 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie
stanowià inaczej, rozstrzygni´cie
i zajmowane przez organ egzekucyjny
lub wierzyciela stanowisko w spra-
wach dotyczàcych post´powania eg-
zekucyjnego nast´puje w formie po-
stanowienia. Na postanowienie to
s∏u˝y za˝alenie, je˝eli niniejsza usta-
wa lub Kodeks post´powania admini-
stracyjnego tak stanowi. Za˝alenie
wnosi si´ do organu odwo∏awczego
za poÊrednictwem organu egzekucyj-
nego w terminie 7 dni od dnia dor´-
czenia lub og∏oszenia postanowienia.

§ 2. Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje
post´powania egzekucyjnego. Organ
egzekucyjny lub organ odwo∏awczy
mo˝e jednak w uzasadnionych przy-
padkach wstrzymaç post´powanie
egzekucyjne do czasu rozpatrzenia
za˝alenia.”;

16) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. § 1. Z zastrze˝eniem § 2—8, naczelnik
urz´du skarbowego jest organem eg-
zekucyjnym uprawnionym do stoso-
wania wszystkich Êrodków egzekucyj-
nych w egzekucji administracyjnej
nale˝noÊci pieni´˝nych. 

§ 2. W∏aÊciwy organ gminy o statusie
miasta, wymienionej w odr´bnych
przepisach oraz gminy wchodzàcej
w sk∏ad powiatu warszawskiego jest
organem egzekucyjnym uprawnio-
nym do stosowania wszystkich Êrod-
ków egzekucyjnych, z wyjàtkiem eg-
zekucji z nieruchomoÊci, w egzekucji
administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝-
nych, dla których ustalania lub okre-
Êlania i pobierania jest w∏aÊciwy ten
organ.

§ 3. Przewodniczàcy organu orzekajàcego
w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w pierwszej in-
stancji jest organem egzekucyjnym
uprawnionym do stosowania egzeku-
cji z wynagrodzenia za prac´ ukarane-
go, w egzekucji administracyjnej na-
le˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u kar pie-
ni´˝nych i kosztów post´powania
orzeczonych w tych sprawach.

§ 4. Dyrektor oddzia∏u Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych jest organem egze-
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kucyjnym uprawnionym do stosowa-
nia egzekucji z wynagrodzenia za pra-
c´, ze Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo-
∏ecznego, z wierzytelnoÊci pieni´˝-
nych oraz z rachunków bankowych,
w egzekucji administracyjnej nale˝-
noÊci pieni´˝nych z tytu∏u sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne i nale˝noÊci
pochodnych od sk∏adek oraz niena-
le˝nie pobranych Êwiadczeƒ z ubez-
pieczenia spo∏ecznego lub innych
Êwiadczeƒ wyp∏acanych przez ten od-
dzia∏, które nie mogà byç potràcane
z bie˝àcych Êwiadczeƒ. 

§ 5. Dyrektor urz´du celnego jest orga-
nem egzekucyjnym uprawnionym do
stosowania egzekucji z wynagrodze-
nia za prac´, z rachunków bankowych
oraz z zaj´tych w celu zabezpieczenia
pieni´dzy, ruchomoÊci i wierzytelno-
Êci pieni´˝nych oraz innych praw ma-
jàtkowych, w egzekucji administra-
cyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u
nale˝noÊci celnych, wraz z odsetkami,
pobieranego na granicy podatku od
towarów i us∏ug i podatku akcyzowe-
go od importu towarów, grzywien,
kar pieni´˝nych, kosztów post´powa-
nia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych
orzeczonych w post´powaniu kar-
nym skarbowym w zakresie spraw
nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci organów
administracji celnej. 

§ 6. Organ, o którym mowa w § 5, jest
równie˝ uprawniony do zabezpiecze-
nia, w trybie i na zasadach okreÊlo-
nych w dziale IV, nale˝noÊci celnych
przypadajàcych od towarów przywie-
zionych z zagranicy na polski obszar
celny i dopuszczonych na polski ob-
szar celny z zastrze˝eniem powrotne-
go ich wywozu lub z innym zastrze˝e-
niem, na podstawie stwierdzenia nie-
zastosowania si´ do dokonanego za-
strze˝enia.

§ 7. Dyrektor rejonowego oddzia∏u Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej jest
organem egzekucyjnym uprawnio-
nym do stosowania egzekucji z wyna-
grodzenia za prac´ oraz ze Êwiadczeƒ
z zaopatrzenia emerytalnego albo
z ubezpieczenia spo∏ecznego, w egze-
kucji administracyjnej nale˝noÊci pie-
ni´˝nych z tytu∏u czynszów, op∏at i in-
nych Êwiadczeƒ zwiàzanych z zajmo-
waniem kwater i lokali mieszkalnych,
stanowiàcych zasób mieszkaniowy
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 8. Organem egzekucyjnym w egzekucji
administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝-
nych mo˝e byç ponadto inny organ
w zakresie okreÊlonym odr´bnymi
ustawami.”;

17) w art. 20 w §1 w pkt 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) kierownik wojewódzkiej s∏u˝by, inspekcji lub
stra˝y w odniesieniu do obowiàzków wynikajà-
cych z wydawanych w imieniu w∏asnym lub
wojewody decyzji i postanowieƒ,

4) kierownik powiatowej s∏u˝by, inspekcji lub
stra˝y w odniesieniu do obowiàzków wynikajà-
cych z wydawanych w zakresie swojej w∏aÊci-
woÊci decyzji i postanowieƒ.”;

18) skreÊla si´ art. 21;

19) art. 22 i 23 otrzymujà brzmienie:

„Art. 22. § 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egze-
kucyjnego w egzekucji nale˝noÊci
pieni´˝nych z nieruchomoÊci ustala
si´ wed∏ug miejsca jej po∏o˝enia. Je-
˝eli jednak nieruchomoÊç po∏o˝ona
jest na obszarze w∏aÊciwoÊci dwóch
lub wi´kszej liczby organów — egze-
kucj´ prowadzi organ, na którego ob-
szarze znajduje si´ wi´ksza cz´Êç nie-
ruchomoÊci, a je˝eli nie mo˝na w po-
wy˝szy sposób ustaliç w∏aÊciwoÊci,
egzekucj´ z nieruchomoÊci prowadzi
organ wyznaczony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych.

§ 2. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egze-
kucyjnego w egzekucji nale˝noÊci
pieni´˝nych z praw majàtkowych lub
ruchomoÊci ustala si´ wed∏ug miej-
sca zamieszkania lub siedziby zobo-
wiàzanego, z zastrze˝eniem § 3.

§ 3. Je˝eli znany przed wszcz´ciem egze-
kucji majàtek zobowiàzanego lub
wi´ksza jego cz´Êç nie znajduje si´
na terenie dzia∏ania organu egzeku-
cyjnego ustalonego zgodnie z § 2,
w∏aÊciwoÊç miejscowà ustala si´ we-
d∏ug miejsca po∏o˝enia sk∏adników
tego majàtku.

§ 4. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egze-
kucyjnego w egzekucji obowiàzków
o charakterze niepieni´˝nym ustala
si´ wed∏ug miejsca zamieszkania lub
siedziby zobowiàzanego, a w braku
zamieszkania lub siedziby w kraju —
wed∏ug miejsca jego pobytu, z za-
strze˝eniem § 5.

§ 5. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egze-
kucyjnego w egzekucji obowiàzków
o charakterze niepieni´˝nym w spra-
wach o odebranie rzeczy lub opró˝-
nienie budynków i pomieszczeƒ
ustala si´ wed∏ug miejsca wykona-
nia obowiàzku.

Art. 23. § 1. Nadzór nad egzekucjà administracyj-
nà sprawujà organy wy˝szego stop-
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nia w stosunku do organów w∏aÊci-
wych do wykonywania tej egzekucji.

§ 2. W przypadku braku organu wy˝szego
stopnia w stosunku do organów eg-
zekucyjnych, o których mowa w art.
19, nadzór nad egzekucjà nale˝noÊci
pieni´˝nych sprawuje w∏aÊciwy miej-
scowo dyrektor izby skarbowej, z za-
strze˝eniem § 3.

§ 3. W stosunku do organów egzekucyj-
nych b´dàcych organami samorzàdu
terytorialnego nadzór nad egzekucjà
nale˝noÊci pieni´˝nych sprawuje sa-
morzàdowe kolegium odwo∏awcze.

§ 4. Organy sprawujàce nadzór sà jedno-
czeÊnie:

1) organami odwo∏awczymi dla po-
stanowieƒ wydanych przez nadzo-
rowane organy egzekucyjne,

2) organami sprawujàcymi kontrol´
przestrzegania w toku czynnoÊci
egzekucyjnych przepisów ustawy
przez wierzycieli i nadzorowane or-
gany egzekucyjne. 

§ 5. Dla postanowieƒ wydanych w pierw-
szej instancji przez dyrektora izby
skarbowej organem odwo∏awczym
jest minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych.

§ 6. Organy sprawujàce nadzór mogà,
w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, wstrzymaç, na czas okreÊlo-
ny, czynnoÊci egzekucyjne lub post´-
powanie egzekucyjne prowadzone
przez nadzorowany organ, z zastrze-
˝eniem § 7.

§ 7. Dyrektor izby skarbowej mo˝e
wstrzymaç czynnoÊci egzekucyjne
lub post´powanie egzekucyjne doty-
czàce innych nale˝noÊci pieni´˝nych
ni˝ pozostajàcych we w∏aÊciwoÊci
urz´dów skarbowych wy∏àcznie za
zgodà wierzyciela.

§ 8. Na postanowienie w sprawie wstrzy-
mania czynnoÊci egzekucyjnych lub
post´powania egzekucyjnego s∏u˝y
za˝alenie zobowiàzanemu oraz wie-
rzycielowi nieb´dàcemu jednocze-
Ênie organem egzekucyjnym.”;

20) skreÊla si´ art. 24;

21) w art. 25 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych sprawuje zwierzchni nadzór i kon-
trol´ przestrzegania w toku czynnoÊci egzeku-
cyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli
i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji na-
le˝noÊci pieni´˝nych.”;

22) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. § 1. Organ egzekucyjny wszczyna egzeku-
cj´ administracyjnà na wniosek wie-
rzyciela i na podstawie wystawione-
go przez niego tytu∏u wykonawczego,
sporzàdzonego wed∏ug ustalonego
wzoru. 

§ 2. Wzór, o którym mowa w § 1, okreÊla
w drodze rozporzàdzenia minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych. Wzór ten zawiera treÊç okreÊlo-
nà w art. 27, a ponadto umo˝liwia
elektroniczne przetwarzanie danych
zawartych w tytule wykonawczym.

§ 3. Obowiàzek wystawienia tytu∏u wyko-
nawczego wed∏ug wzoru, o którym
mowa w § 1, spoczywa równie˝ na
wierzycielu, którego nale˝noÊç pie-
ni´˝na wynika z orzeczenia sàdu za-
opatrzonego w klauzul´ wykonalno-
Êci, z tym ˝e w tym przypadku nie wy-
maga si´ opatrzenia tytu∏u wykonaw-
czego piecz´cià urz´dowà.

§ 4. Je˝eli wierzyciel jest jednoczeÊnie or-
ganem egzekucyjnym, przyst´puje
z urz´du do egzekucji na podstawie
tytu∏u wykonawczego przez siebie
wystawionego.

§ 5. Wszcz´cie egzekucji administracyjnej
nast´puje z chwilà:

1) dor´czenia zobowiàzanemu odpi-
su tytu∏u wykonawczego lub 

2) dor´czenia d∏u˝nikowi zaj´tej wie-
rzytelnoÊci zawiadomienia o zaj´-
ciu wierzytelnoÊci lub innego pra-
wa majàtkowego, je˝eli to dor´cze-
nie nastàpi∏o przed dor´czeniem
zobowiàzanemu odpisu tytu∏u wy-
konawczego.

§ 6. W przypadku przekszta∏cenia zaj´cia
zabezpieczajàcego w zaj´cie egzeku-
cyjne zobowiàzanemu dor´cza si´
odpis tytu∏u wykonawczego.”;

23) skreÊla si´ art. 26a;

24) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. § 1. Tytu∏ wykonawczy zawiera: 

1) oznaczenie wierzyciela, 

2) wskazanie imienia i nazwiska lub
firmy zobowiàzanego i jego adre-
su, a tak˝e okreÊlenie zatrudniajà-
cego go pracodawcy i jego adresu,
je˝eli wierzyciel posiada takà infor-
macj´,

3) treÊç podlegajàcego egzekucji
obowiàzku, podstaw´ prawnà tego
obowiàzku oraz stwierdzenie, ˝e
obowiàzek jest wymagalny,
a w przypadku egzekucji nale˝no-
Êci pieni´˝nej — tak˝e okreÊlenie
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jej wysokoÊci, terminu, od którego
nalicza si´ odsetki z tytu∏u nieza-
p∏acenia nale˝noÊci w terminie,
oraz rodzaju i stawki tych odsetek,

4) wskazanie zabezpieczenia nale˝no-
Êci pieni´˝nej hipotekà przymuso-
wà albo przez ustanowienie zasta-
wu skarbowego lub rejestrowego
lub zastawu nieujawnionego
w ˝adnym rejestrze, ze wskaza-
niem terminów powstania tych za-
bezpieczeƒ,

5) wskazanie podstawy prawnej
pierwszeƒstwa zaspokojenia nale˝-
noÊci pieni´˝nej, je˝eli nale˝noÊç
korzysta z tego prawa i prawo to
nie wynika z zabezpieczenia nale˝-
noÊci pieni´˝nej,

6) wskazanie podstawy prawnej pro-
wadzenia egzekucji administracyj-
nej, 

7) dat´ wystawienia tytu∏u, podpis
z podaniem imienia, nazwiska i sta-
nowiska s∏u˝bowego podpisujàce-
go oraz odcisk piecz´ci urz´dowej
wierzyciela, 

8) pouczenie zobowiàzanego o skut-
kach niezawiadomienia organu eg-
zekucyjnego o zmianie miejsca po-
bytu, 

9) pouczenie zobowiàzanego o przy-
s∏ugujàcym mu w terminie 7 dni
prawie zg∏oszenia do organu egze-
kucyjnego zarzutów w sprawie
prowadzenia post´powania egze-
kucyjnego,

10) klauzul´ organu egzekucyjnego
o skierowaniu tytu∏u do egzekucji
administracyjnej,

11) wskazanie Êrodków egzekucyjnych
stosowanych w egzekucji nale˝no-
Êci pieni´˝nych.

§ 2. Je˝eli tytu∏ wykonawczy dotyczy na-
le˝noÊci spó∏ki nieposiadajàcej oso-
bowoÊci prawnej, w tytule wykonaw-
czym podaje si´ równie˝ imiona i na-
zwiska oraz adresy wspólników.

§ 3. Do tytu∏u wykonawczego wierzyciel
do∏àcza dowód dor´czenia upomnie-
nia, a je˝eli dor´czenie upomnienia
nie by∏o wymagane, podaje w tytule
wykonawczym podstaw´ prawnà bra-
ku tego obowiàzku.”;

25) dodaje si´ art. 27a—27c w brzmieniu:

„Art. 27a. § 1. W tytule wykonawczym wykazuje
si´ nale˝noÊci pieni´˝ne po zaokrà-
gleniu do pe∏nych dziesiàtek groszy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do
odsetek z tytu∏u niezap∏acenia w ter-

minie nale˝noÊci pieni´˝nej i kosz-
tów egzekucyjnych.

§ 3. Zaokràglenie nast´puje w ten spo-
sób, ˝e kwoty wynoszàce:

1) mniej ni˝ 5 groszy pomija si´,

2) 5 i wi´cej groszy podwy˝sza si´
do pe∏nych dziesiàtek groszy.

§ 4. Zaokràglenie, o którym mowa w § 1
i 2, stosuje si´ w ka˝dym przypadku
cz´Êciowej realizacji egzekwowanej
nale˝noÊci pieni´˝nej, odsetek z ty-
tu∏u niezap∏acenia jej w terminie
oraz kosztów egzekucyjnych.

§ 5. Ró˝nice wyst´pujàce w koƒcowym
rozliczeniu kwot uzyskanych z egze-
kucji, wynikajàce z zaokràglenia, trak-
tuje si´ odpowiednio jako kwoty na-
le˝ne albo umorzone z mocy prawa.

Art. 27b. Wierzyciele, którzy na mocy odr´bnych
przepisów nie zostali upowa˝nieni do
korzystania z piecz´ci urz´dowej, mogà
jej u˝ywaç do oznaczania tytu∏ów wyko-
nawczych oraz zarzàdzeƒ zabezpiecze-
nia.

Art. 27c. Je˝eli egzekucja ma byç prowadzona za-
równo z majàtku wspólnego zobowiàza-
nego i jego ma∏˝onka, jak i z ich majàt-
ków osobistych, tytu∏ wykonawczy wy-
stawia si´ na oboje ma∏˝onków.”;

26) w art. 28 skreÊla si´ § 2 i oznaczenie § 1;

27) dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. W przypadku przejÊcia obowiàzku obj´-
tego tytu∏em wykonawczym na nast´pc´
prawnego zobowiàzanego, post´powa-
nie egzekucyjne jest kontynuowane,
a dokonane czynnoÊci egzekucyjne po-
zostajà w mocy. Zastosowanie dalszych
Êrodków egzekucyjnych mo˝e jednak
nastàpiç po wystawieniu przez wierzy-
ciela nowego tytu∏u wykonawczego
i skierowaniu go do organu egzekucyj-
nego wraz z urz´dowym dokumentem
wykazujàcym przejÊcie dochodzonego
obowiàzku na nast´pc´ prawnego.”;

28) w art. 29:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli obowiàzek, którego dotyczy tytu∏
wykonawczy, nie podlega egzekucji admi-
nistracyjnej lub tytu∏ wykonawczy nie spe∏-
nia wymogów okreÊlonych w art. 27 § 1 i 2,
organ egzekucyjny nie przyst´puje do eg-
zekucji, zwracajàc tytu∏ wierzycielowi. Na
postanowienie organu egzekucyjnego
o zwrocie tytu∏u wykonawczego przys∏ugu-
je wierzycielowi, nieb´dàcemu jednocze-
Ênie organem egzekucyjnym, za˝alenie.”,

b) skreÊla si´ § 3;
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29) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Organ egzekucyjny w egzekucji obowiàz-
ku o charakterze niepieni´˝nym mo˝e za-
stosowaç inny Êrodek egzekucyjny ni˝
wskazany we wniosku, je˝eli jest mniej
ucià˝liwy dla zobowiàzanego, a prowadzi
bezpoÊrednio do wykonania obowiàzku.
O powy˝szym organ egzekucyjny zawia-
damia wierzyciela nieb´dàcego jednocze-
Ênie organem egzekucyjnym.”;

30) w art. 31:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ egzekucyjny mo˝e zleciç organowi
rekwizycyjnemu wykonanie czynnoÊci eg-
zekucyjnych w zakresie sk∏adników majàt-
ku zobowiàzanego znajdujàcych si´ na te-
renie dzia∏ania tego organu. Organ egzeku-
cyjny zlecajàcy wykonanie czynnoÊci egze-
kucyjnych sporzàdza odpis tytu∏u wyko-
nawczego oznaczajàc cel, któremu ma s∏u-
˝yç, i jego liczb´ porzàdkowà, a tak˝e okre-
Êla kwotowo zakres zlecenia.”,

b) dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Organ rekwizycyjny wykonuje prawa
i obowiàzki organu egzekucyjnego w za-
kresie zleconych czynnoÊci egzekucyj-
nych.”;

31) art. 32—35 otrzymujà brzmienie:

„Art. 32. Organ egzekucyjny lub egzekutor, przy-
st´pujàc do czynnoÊci egzekucyjnych, do-
r´cza zobowiàzanemu odpis tytu∏u wyko-
nawczego, o ile nie zosta∏ wczeÊniej dor´-
czony.

Art. 33. Podstawà zarzutu w sprawie prowadzenia
egzekucji administracyjnej mo˝e byç:

1) wykonanie lub umorzenie w ca∏oÊci al-
bo w cz´Êci obowiàzku, przedawnienie,
wygaÊni´cie albo nieistnienie obowiàz-
ku,

2) odroczenie terminu wykonania obo-
wiàzku albo brak wymagalnoÊci obo-
wiàzku z innego powodu, roz∏o˝enie na
raty sp∏aty nale˝noÊci pieni´˝nej,

3) okreÊlenie egzekwowanego obowiàzku
niezgodnie z treÊcià obowiàzku wynika-
jàcego z orzeczenia, o którym mowa
w art. 3 i 4,

4) b∏àd co do osoby zobowiàzanego,

5) niewykonalnoÊç obowiàzku o charakte-
rze niepieni´˝nym,

6) niedopuszczalnoÊç egzekucji admini-
stracyjnej lub zastosowanego Êrodka
egzekucyjnego, 

7) brak uprzedniego dor´czenia zobowià-
zanemu upomnienia, o którym mowa
w art. 15 § 1, 

8) zastosowanie zbyt ucià˝liwego Êrodka
egzekucyjnego,

9) prowadzenie egzekucji przez niew∏aÊci-
wy organ egzekucyjny,

10) niespe∏nienie wymogów okreÊlonych
w art. 27.

Art. 34. § 1. Zarzuty zg∏oszone na podstawie
art. 33 pkt 1—7, 9 i 10, a przy egzeku-
cji obowiàzków o charakterze niepie-
ni´˝nym — tak˝e na podstawie art. 33
pkt 8, organ egzekucyjny rozpatruje
po uzyskaniu stanowiska wierzyciela
w zakresie zg∏oszonych zarzutów,
z tym ˝e w zakresie zarzutów, o któ-
rych mowa w art. 33 pkt 1—5, wypo-
wiedê wierzyciela jest dla organu eg-
zekucyjnego wià˝àca. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie stano-
wiska wierzyciela przys∏uguje za˝ale-
nie.

§ 3. Je˝eli wierzyciel nie wyrazi∏ stanowi-
ska w terminie 14 dni od dnia powia-
domienia go przez organ egzekucyjny
o wniesionych zarzutach, organ egze-
kucyjny wydaje postanowienie o za-
wieszeniu post´powania egzekucyj-
nego do czasu wydania postanowie-
nia, o którym mowa w § 4. 

§ 4. Organ egzekucyjny po otrzymaniu
ostatecznego postanowienia w spra-
wie stanowiska wierzyciela wydaje
postanowienie w sprawie zg∏oszo-
nych zarzutów, z tym ˝e je˝eli wie-
rzyciel uzna∏ zarzuty za uzasadnione
— o umorzeniu post´powania egze-
kucyjnego albo o zastosowaniu
mniej ucià˝liwego Êrodka egzekucyj-
nego.

§ 5. Na postanowienie w sprawie zg∏o-
szonych zarzutów s∏u˝y zobowiàza-
nemu oraz wierzycielowi nieb´dàce-
mu jednoczeÊnie organem egzeku-
cyjnym za˝alenie. Za˝alenie na posta-
nowienie w sprawie zarzutów podle-
ga rozpatrzeniu w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia organowi odwo∏aw-
czemu.

Art. 35. § 1. Wniesienie przez zobowiàzanego za-
rzutu w sprawie prowadzenia post´-
powania egzekucyjnego nie wstrzy-
muje tego post´powania. Organ eg-
zekucyjny mo˝e jednak w uzasadnio-
nych przypadkach wstrzymaç post´-
powanie egzekucyjne lub niektóre
czynnoÊci egzekucyjne do czasu roz-
patrzenia zarzutu.

§ 2. Organ nadzoru w uzasadnionych
przypadkach mo˝e wstrzymaç czyn-
noÊci egzekucyjne do czasu rozpa-
trzenia za˝alenia.”;
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32) dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. Je˝eli ze wzgl´du na rodzaj egzekwowa-
nej nale˝noÊci dopuszczalne jest kwe-
stionowanie istnienia lub wysokoÊci tej
nale˝noÊci w drodze powództwa, a zobo-
wiàzany wniesie takie powództwo do sà-
du, wierzyciel po otrzymaniu powódz-
twa zawiadamia o tym organ egzekucyj-
ny, ˝àdajàc wstrzymania post´powania
egzekucyjnego do czasu prawomocnego
rozstrzygni´cia sprawy przez sàd.”;

33) w art. 36:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W zakresie niezb´dnym do prowadzenia
egzekucji organ egzekucyjny mo˝e ˝àdaç
od uczestników post´powania informacji
i wyjaÊnieƒ, jak równie˝ zwracaç si´
o udzielenie informacji do organów admi-
nistracji publicznej oraz jednostek organi-
zacyjnych im podleg∏ych lub podporzàdko-
wanych, a tak˝e innych podmiotów.”,

b) dodaje si´ § 1a i 1b w brzmieniu:

„§ 1a. Informacje i wyjaÊnienia, o których mowa
w § 1, udzielane sà nieodp∏atnie przez
uczestników post´powania egzekucyjne-
go oraz organy administracji publicznej
i jednostki im podleg∏e lub przez nie nad-
zorowane.

§ 1b. Udost´pnianie informacji przez organy
i jednostki, o których mowa w § 1a, oraz
d∏u˝ników zaj´tej wierzytelnoÊci nie naru-
sza obowiàzku zachowania przez nich ta-
jemnicy okreÊlonej w odr´bnych przepi-
sach.”;

34) skreÊla si´ art. 37 i 37a;

35) w art. 38 po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zg∏oszenia roszczeƒ do rzeczy
lub praw majàtkowych zaj´tych w celu zabez-
pieczenia.”;

36) art. 39 i 40 otrzymujà brzmienie:

„Art. 39. Je˝eli w egzekucji obowiàzku o charakte-
rze niepieni´˝nym rzecz lub prawo majàt-
kowe, których wy∏àczenia spod egzekucji
˝àdano, zosta∏y równie˝ obj´te Êrodkiem
egzekucyjnym wskazanym przez wierzy-
ciela, organ egzekucyjny dor´cza mu po-
stanowienie o wy∏àczeniu. Na to postano-
wienie przys∏uguje wierzycielowi za˝ale-
nie. Do czasu rozstrzygni´cia za˝alenia
dokonane czynnoÊci egzekucyjne pozo-
stajà w mocy.

Art. 40. § 1. Na postanowienie organu egzekucyj-
nego w sprawie odmowy wy∏àczenia
spod egzekucji rzeczy lub prawa ma-
jàtkowego przys∏uguje za˝alenie oso-
bie, o której mowa w art. 38 § 1.

§ 2. Na ostateczne postanowienie w spra-
wie odmowy wy∏àczenia rzeczy lub
prawa majàtkowego nie przys∏uguje
skarga do Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego. Osobie, której ˝àdanie
wy∏àczenia rzeczy lub prawa nie zosta-
∏o uwzgl´dnione, przys∏uguje nato-
miast prawo ˝àdania zwolnienia ich
od zabezpieczenia lub egzekucji admi-
nistracyjnej w trybie przepisów Ko-
deksu post´powania cywilnego. Oso-
ba ta odpis pozwu o zwolnienie kieru-
je równoczeÊnie do organu egzekucyj-
nego.”;

37) w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygni´cia ˝àda-
nia w sprawie wy∏àczenia spod egzekucji rze-
czy lub prawa majàtkowego i w okresie 14 dni
po tym rozstrzygni´ciu oraz w okresie od dnia
skierowania do organu egzekucyjnego po-
zwu, o którym mowa w art. 40 § 2, do dnia
uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu
w sprawie wy∏àczenia spod egzekucji obj´te
˝àdaniem wy∏àczenia rzeczy nie mogà byç
sprzedane, a prawa majàtkowe wykonywa-
ne.”;

38) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. ˚àdanie wy∏àczenia spod egzekucji rzeczy
lub prawa majàtkowego nie mo˝e byç
zg∏oszone, je˝eli z rzeczy lub prawa prze-
prowadzona zosta∏a egzekucja przez
sprzeda˝ rzeczy lub wykonanie prawa ma-
jàtkowego.”;

39) w art. 45 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1
oraz dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Organ egzekucyjny i egzekutor sà obowiàza-
ni odstàpiç od egzekucji ze sk∏adnika majàtko-
wego zobowiàzanego, je˝eli okaza∏ on dowo-
dy stwierdzajàce cz´Êciowe wykonanie obo-
wiàzku lub umorzenie nale˝noÊci pieni´˝nej,
a wartoÊç zaj´tego sk∏adnika majàtkowego
znacznie przekracza kwot´ ostatecznie docho-
dzonej nale˝noÊci i zobowiàzany posiada in-
ne sk∏adniki majàtkowe, z których egzekucja
mo˝e byç prowadzona.

§ 3. Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela
o odstàpieniu od czynnoÊci egzekucyjnych
i na jego ˝àdanie wydaje postanowienie
w sprawie odstàpienia od czynnoÊci egzeku-
cyjnych. Na postanowienie to przys∏uguje za-
˝alenie wierzycielowi nieb´dàcemu jednocze-
Ênie organem egzekucyjnym.”;

40) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. § 1. Je˝eli cel egzekucji prowadzonej
w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nej lub
wydania rzeczy tego wymaga, organ
egzekucyjny zarzàdzi otwarcie Êrod-
ków transportu zobowiàzanego, loka-
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li i innych pomieszczeƒ zajmowanych
przez zobowiàzanego oraz schowków
w tych Êrodkach, lokalach i pomiesz-
czeniach.

§ 2. Przeszukania rzeczy, Êrodków trans-
portu, lokali i innych pomieszczeƒ
oraz schowków dokonuje komisja po-
wo∏ana przez organ egzekucyjny.
Z dokonanych czynnoÊci spisuje si´
protokó∏. Zakoƒczeniem czynnoÊci
jest zabezpieczenie przeszukiwanego
Êrodka transportu, pomieszczenia lub
lokalu. Protokó∏ z dokonanych czyn-
noÊci przekazuje si´ niezw∏ocznie zo-
bowiàzanemu.

§ 3. Zarzàdzenie, o którym mowa w § 1,
dor´cza si´ zobowiàzanemu.”;

41) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. § 1. Podczas przeszukania ma prawo byç
obecny zobowiàzany. 

§ 2. Je˝eli zobowiàzany lub inna obecna
przy przeszukaniu osoba zachowuje
si´ niew∏aÊciwie lub przeszkadza
w dokonywaniu czynnoÊci egzekucyj-
nych, egzekutor mo˝e upomnieç,
a po bezskutecznym upomnieniu wy-
daliç z miejsca dokonywania czynno-
Êci egzekucyjnych t´ osob´.”;

42) dodaje si´ art. 49a i 49b w brzmieniu:

„Art. 49a. Przeszukanie rzeczy dokonywane jest
zgodnie z celem tej czynnoÊci, z zacho-
waniem umiaru i poszanowania godno-
Êci osób, których ta czynnoÊç dotyczy,
oraz bez wyrzàdzania niepotrzebnych
szkód i dolegliwoÊci.

Art. 49b. § 1. Je˝eli podczas przeszukania egzeku-
tor natrafi na dokument opatrzony
klauzulà tajnoÊci, egzekutor odst´-
puje od jego egzekucji.

§ 2. Rzeczy, których posiadanie jest za-
bronione, przekazuje si´ w∏aÊciwe-
mu urz´dowi lub instytucji.”;

43) w art. 50 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przeszukania rzeczy osoby obowiàzanej do
zachowania tajemnicy zawodowej dokonuje
si´ w obecnoÊci przedstawiciela organizacji
zawodowej, do której osoba ta przynale˝y.”;

44) w art. 51 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Egzekutor przywo∏uje co najmniej dwóch
Êwiadków, je˝eli zobowiàzany nie mo˝e byç
obecny przy czynnoÊciach egzekucyjnych na
skutek wydalenia z miejsca dokonywania
czynnoÊci egzekucyjnych lub z innych przy-
czyn, chyba ˝e zachodzi obawa, i˝ wskutek
up∏ywu czasu potrzebnego na przywo∏anie
Êwiadków egzekucja b´dzie udaremniona.”;

45) art. 53 i 54 otrzymujà brzmienie:

„Art. 53. § 1. Je˝eli przepisy ustawy nie stanowià
inaczej, egzekutor sporzàdza protokó∏
z czynnoÊci egzekucyjnych, który za-
wiera:

1) oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju
czynnoÊci,

2) imiona i nazwiska osób uczestni-
czàcych w czynnoÊci,

3) sprawozdanie z przebiegu czynno-
Êci,

4) zg∏oszone przez obecnych wnioski
i oÊwiadczenia,

5) podpisy obecnych lub wzmiank´
o przyczynie braku podpisów,

6) podpis egzekutora.

§ 2. Odpis protoko∏u, o którym mowa
w § 1, dor´cza si´ niezw∏ocznie zobo-
wiàzanemu. 

Art. 54. § 1. Zobowiàzanemu przys∏uguje skarga
na czynnoÊci egzekucyjne organu eg-
zekucyjnego lub egzekutora oraz
skarga na przewlek∏oÊç post´powa-
nia egzekucyjnego.

§ 2. Na przewlek∏oÊç post´powania egze-
kucyjnego skarga przys∏uguje rów-
nie˝ wierzycielowi nieb´dàcemu jed-
noczeÊnie organem egzekucyjnym,
a tak˝e podmiotowi, którego interes
prawny lub faktyczny zosta∏ naruszo-
ny w wyniku niewykonania obowiàz-
ku oraz organowi zainteresowanemu
w wykonaniu obowiàzku. 

§ 3. Skarg´ na czynnoÊci egzekucyjne or-
ganu egzekucyjnego lub egzekutora
oraz na przewlek∏oÊç post´powania
egzekucyjnego wnosi si´ za poÊred-
nictwem organu egzekucyjnego.

§ 4. Skarg´ na czynnoÊci egzekucyjne,
o których mowa w § 3, wnosi si´
w terminie 14 dni od dnia dokonania
zakwestionowanej czynnoÊci egzeku-
cyjnej, o ile przepisy niniejszej usta-
wy nie stanowià inaczej. 

§ 5. W sprawie skargi, o której mowa
w § 1 i 2, postanowienie wydaje or-
gan nadzoru. Na postanowienie o od-
daleniu skargi przys∏uguje za˝alenie. 

§ 6. Wniesienie skargi, o której mowa
w § 1, nie wstrzymuje post´powania
egzekucyjnego. Organ egzekucyjny
lub organ nadzoru mo˝e jednak,
w drodze postanowienia, wstrzymaç
w uzasadnionych przypadkach pro-
wadzenie post´powania egzekucyj-
nego.”; 

46) skreÊla si´ art. 55; 
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47) w art. 56 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w innych przypadkach przewidzianych w usta-
wach.”;

48) w art. 58:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W przypadku zawieszenia post´powania
egzekucyjnego pozostajà w mocy dokona-
ne czynnoÊci egzekucyjne, z tym ̋ e w okre-
sie zawieszenia z przyczyn okreÊlonych
w art. 56 § 1 pkt 1 i 4 mogà byç dokonywa-
ne, za zgodà organu egzekucyjnego, wy-
p∏aty z rachunków bankowych zobowiàza-
nego po przedstawieniu przez niego doku-
mentów Êwiadczàcych o koniecznoÊci po-
niesienia danych wydatków.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego
w sprawie uchylenia czynnoÊci egzekucyj-
nych przys∏uguje za˝alenie zobowiàzane-
mu oraz wierzycielowi nieb´dàcemu jed-
noczeÊnie organem egzekucyjnym.”;

49) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. § 1. Post´powanie egzekucyjne umarza
si´: 

1) je˝eli obowiàzek zosta∏ wykonany
przed wszcz´ciem post´powania, 

2) je˝eli obowiàzek nie jest wyma-
galny, zosta∏ umorzony lub wy-
gas∏ z innego powodu albo je˝eli
obowiàzek nie istnia∏, 

3) je˝eli egzekwowany obowiàzek
zosta∏ okreÊlony niezgodnie
z treÊcià obowiàzku wynikajàce-
go z decyzji organu administra-
cyjnego, orzeczenia sàdowego
albo bezpoÊrednio z przepisu
prawa, 

4) gdy zachodzi b∏àd co do osoby zo-
bowiàzanego lub gdy egzekucja
nie mo˝e byç prowadzona ze
wzgl´du na osob´ zobowiàzane-
go, 

5) je˝eli obowiàzek o charakterze
niepieni´˝nym okaza∏ si´ niewy-
konalny, 

6) w przypadku Êmierci zobowiàza-
nego, gdy obowiàzek jest ÊciÊle
zwiàzany z osobà zmar∏ego, 

7) je˝eli egzekucja administracyjna
lub zastosowany Êrodek egzeku-
cyjny sà niedopuszczalne albo zo-
bowiàzanemu nie dor´czono
upomnienia, mimo i˝ obowiàzek
taki cià˝y∏ na wierzycielu, 

8) je˝eli post´powanie egzekucyjne
zawieszone na ˝àdanie wierzycie-
la nie zosta∏o podj´te przed up∏y-

wem 12 miesi´cy od dnia zg∏osze-
nia tego ˝àdania, 

9) na ˝àdanie wierzyciela, 

10) w innych przypadkach przewi-
dzianych w ustawach.

§ 2. Post´powanie egzekucyjne mo˝e byç
umorzone w przypadku stwierdzenia,
˝e w post´powaniu egzekucyjnym
dotyczàcym nale˝noÊci pieni´˝nej nie
uzyska si´ kwoty przewy˝szajàcej wy-
datki egzekucyjne.

§ 3. W przypadkach, o których mowa
w § 1 i 2, organ egzekucyjny wydaje
postanowienie w sprawie umorzenia
post´powania egzekucyjnego, chyba
˝e umorzenie post´powania egzeku-
cyjnego nast´puje na podstawie
art. 34 § 4. 

§ 4. Postanowienie, o którym mowa
w § 1, wydaje si´ na ̋ àdanie zobowià-
zanego albo wierzyciela nieb´dàcego
jednoczeÊnie organem egzekucyj-
nym, z tym ˝e w przypadku umorze-
nia post´powania egzekucyjnego do-
tyczàcego obowiàzku o charakterze
niepieni´˝nym — równie˝ z urz´du.

§ 5. Na postanowienie w sprawie umo-
rzenia post´powania egzekucyjnego
przys∏uguje za˝alenie zobowiàzane-
mu oraz wierzycielowi nieb´dàcemu
jednoczeÊnie organem egzekucyj-
nym.”;

50) w art. 60 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Umorzenie post´powania egzekucyjnego
z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1
pkt 1—8 i 10, powoduje uchylenie dokona-
nych czynnoÊci egzekucyjnych, je˝eli przepi-
sy ustawy nie stanowià inaczej. Pozostajà jed-
nak w mocy prawa osób trzecich nabyte na
skutek tych czynnoÊci.”;

51) w art. 61 wyrazy „art. 59 § 1 pkt 9” zast´puje si´ wy-
razami „art. 59 § 2”;

52) art. 62—64 otrzymujà brzmienie:

„Art. 62.  W przypadku zbiegu egzekucji admini-
stracyjnej i egzekucji sàdowej do tej sa-
mej nieruchomoÊci, rzeczy albo prawa
majàtkowego lub niemajàtkowego, or-
gan egzekucyjny wstrzymuje czynnoÊci
egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zo-
bowiàzanego lub z urz´du i przekazuje
akta egzekucji administracyjnej sàdowi
rejonowemu zgodnie z przepisami Ko-
deksu post´powania cywilnego.

Art. 63. § 1. W przypadku zbiegu egzekucji admi-
nistracyjnej do tej samej rzeczy albo
prawa majàtkowego, prowadzonej
przez organy egzekucyjne, o których
mowa w art. 19, ∏àczne prowadzenie
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egzekucji przejmuje naczelnik urz´du
skarbowego, który pierwszy zastoso-
wa∏ Êrodek egzekucyjny, a je˝eli na-
czelnik urz´du skarbowego nie doko-
na∏ takiej czynnoÊci lub nie dokona∏
jej jako pierwszy — ∏àczne prowadze-
nie egzekucji przejmuje naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy we-
d∏ug siedziby lub miejsca zamieszka-
nia zobowiàzanego, z zastrze˝eniem
§ 2.

§ 2. Je˝eli Êrodek egzekucyjny zastosowa∏
naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊci-
wy wed∏ug miejsca po∏o˝enia majàtku
zobowiàzanego, ∏àczne prowadzenie
egzekucji przejmuje ten organ.

§ 3. W przypadku wystàpienia dalszych
zbiegów egzekucji ∏àczne prowadze-
nie egzekucji przejmuje naczelnik
urz´du skarbowego, który przejà∏ pro-
wadzenie egzekucji zgodnie z § 1
lub 2.

Art. 64. § 1. Organ egzekucyjny, z zastrze˝eniem
§ 2, w egzekucji nale˝noÊci pieni´˝-
nych pobiera za dokonane czynnoÊci
egzekucyjne op∏aty w nast´pujàcej
wysokoÊci, z zastrze˝eniem art. 64d: 

1) za pobranie pieni´dzy na miejscu
u zobowiàzanego — 5% kwoty po-
branej nale˝noÊci, nie mniej jednak
ni˝ 2 z∏ 50 gr,

2) za zaj´cie Êwiadczeƒ z ubezpiecze-
nia spo∏ecznego — 4% kwoty egze-
kwowanej nale˝noÊci, nie mniej
jednak ni˝ 1 z∏ 40 gr,

3) za zaj´cie wynagrodzenia za prac´
— 4% egzekwowanej nale˝noÊci,
nie mniej jednak ni˝ 2 z∏ 50 gr,

4) za zaj´cie innych ni˝ wymienione
w pkt 2 i 3 wierzytelnoÊci pieni´˝-
nych lub innych praw majàtko-
wych — 5% kwoty egzekwowanej
nale˝noÊci, nie mniej jednak ni˝ 4 z∏
20 gr,

5) za zaj´cie ruchomoÊci — 6% kwoty
egzekwowanej nale˝noÊci, nie
mniej jednak ni˝ 6 z∏ 80 gr,

6) za zaj´cie nieruchomoÊci — 8%
kwoty egzekwowanej nale˝noÊci,
nie wi´cej jednak ni˝ czterdziesto-
pi´ciokrotna wysokoÊç najni˝sze-
go wynagrodzenia za prac´ okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach,
obowiàzujàcego w dniu, w którym
op∏ata sta∏a si´ nale˝na, 

7) za odebranie zaj´tych ruchomoÊci
od zobowiàzanego — 5% kwoty
wartoÊci szacunkowej tych rucho-
moÊci, nie mniej jednak ni˝ 6 z∏ 
80 gr,

8) za odebranie pomieszczeƒ w zaj´-
tej nieruchomoÊci — w wysokoÊci
i na zasadach okreÊlonych
w art. 64a § 1 pkt 6,

9) za og∏oszenie sprzeda˝y zaj´tych
ruchomoÊci w drodze licytacji lub
przetargu ofert lub za czynnoÊci
przygotowawcze do sprzeda˝y eg-
zekucyjnej w inny sposób — 
6 z∏ 80 gr,

10) za og∏oszenie sprzeda˝y zaj´tej
nieruchomoÊci — 10 z∏,

11) za przeprowadzenie licytacji lub
dokonanie sprzeda˝y egzekucyjnej
w inny sposób — 5% kwoty uzyska-
nej ze sprzeda˝y, nie mniej jednak
ni˝ 6 z∏ 80 gr,

12) za spisanie protoko∏u o udarem-
nieniu przez zobowiàzanego prze-
prowadzenia egzekucji z zaj´tych
ruchomoÊci lub praw majàtko-
wych przez ich usuni´cie, zbycie
lub uszkodzenie — 10% wartoÊci
szacunkowej tych ruchomoÊci, nie
mniej jednak ni˝ 13 z∏ 50 gr,

13) za wezwanie pomocy Policji, Stra-
˝y Granicznej, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, ˚andarmerii Wojskowej
lub wojskowych organów porzàd-
kowych — 13 z∏ 50 gr,

14) za spisanie na miejscu u zobowià-
zanego protoko∏u o stanie majàt-
kowym zobowiàzanego — 10%
kwoty egzekwowanej nale˝noÊci,
nie wi´cej jednak ni˝ 3 z∏.

§ 2. Organ egzekucyjny pobiera op∏aty za
czynnoÊci egzekucyjne, je˝eli nie póê-
niej ni˝ po up∏ywie 14 dni od dnia do-
konania pierwszego zaj´cia nierucho-
moÊci, rzeczy lub prawa majàtkowe-
go nada∏ w placówce pocztowej za
pokwitowaniem lub dor´czy∏ zobo-
wiàzanemu odpis tytu∏u wykonaw-
czego lub zawiadomienie o zaj´ciu
wierzytelnoÊci lub innego prawa ma-
jàtkowego.

§ 3. Op∏aty za czynnoÊci egzekucyjne,
o których mowa w § 1 pkt 1—6, obli-
cza si´ oddzielnie od ka˝dego tytu∏u
wykonawczego, który by∏ podstawà
dokonania czynnoÊci egzekucyjnych.

§ 4. Op∏aty za zaj´cia, o których mowa
w § 1 pkt 2—6, pobiera si´ tylko raz
w toku post´powania egzekucyjnego,
chocia˝by takie same czynnoÊci by∏y
nast´pnie ponawiane.

§ 5. Je˝eli w celu wyegzekwowania tej sa-
mej nale˝noÊci pieni´˝nej dokonano
czynnoÊci egzekucyjnych, o których
mowa w § 1 pkt 2—6, op∏at´ egzeku-
cyjnà pobiera si´ tylko za jedno zaj´-
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cie, za które nale˝y si´ najwy˝sza
op∏ata, nie mniej jednak ni˝ 6 z∏ 80 gr.

§ 6. Organ egzekucyjny pobiera op∏at´
manipulacyjnà z tytu∏u zwrotu wydat-
ków za wszystkie czynnoÊci manipu-
lacyjne zwiàzane ze stosowaniem
Êrodków egzekucyjnych. Op∏ata wy-
nosi 1% kwoty egzekwowanych na-
le˝noÊci obj´tych ka˝dym tytu∏em
wykonawczym, nie mniej jednak ni˝
1 z∏ 40 gr.

§ 7. Je˝eli wysokoÊç op∏aty egzekucyjnej
jest okreÊlona stosunkowo do egze-
kwowanej lub pobranej nale˝noÊci
pieni´˝nej, w podstawie obliczenia
op∏aty uwzgl´dnia si´ równie˝ od-
setki z tytu∏u niezap∏acenia nale˝no-
Êci w terminie, przypadajàce w dniu
powstania obowiàzku uiszczenia
op∏aty.

§ 8. Zap∏ata egzekwowanej nale˝noÊci po
dokonaniu czynnoÊci egzekucyjnych
nie zwalnia od obowiàzku uiszczenia
op∏aty manipulacyjnej oraz op∏at za
czynnoÊci egzekucyjne i wydatków
egzekucyjnych.

§ 9. Obowiàzek uiszczenia op∏at, o któ-
rych mowa w § 1 i 6, powstaje:

1) za pobranie pieni´dzy — z chwilà
pobrania,

2) za zaj´cie wierzytelnoÊci pieni´˝-
nych lub innych praw majàtko-
wych u d∏u˝nika zaj´tej wierzytel-
noÊci — z chwilà dor´czenia d∏u˝ni-
kowi zaj´tej wierzytelnoÊci zawia-
domienia o zaj´ciu,

3) za zaj´cie wierzytelnoÊci pieni´˝-
nych lub innych praw majàtko-
wych w inny sposób ni˝ okreÊlony
w pkt 2 — z chwilà zawiadomienia
zobowiàzanego o zaj´ciu,

4) za zaj´cie ruchomoÊci — z chwilà
podpisania protoko∏u zaj´cia przez
poborc´ skarbowego,

5) za zaj´cie nieruchomoÊci — z chwi-
là dor´czenia zobowiàzanemu we-
zwania, o którym mowa w art. 110c
§ 2,

6) za odebranie zaj´tych ruchomoÊci
od zobowiàzanego lub odebranie
pomieszczeƒ w zaj´tej nierucho-
moÊci — z chwilà podpisania przez
poborc´ skarbowego protoko∏u ich
odebrania,

7) za og∏oszenie o licytacji ruchomo-
Êci lub za czynnoÊci przygotowaw-
cze do sprzeda˝y egzekucyjnej za-
j´tych ruchomoÊci w inny sposób
lub og∏oszenie sprzeda˝y zaj´tej
nieruchomoÊci — z chwilà dor´cze-

nia zobowiàzanemu odpisu ob-
wieszczenia o licytacji lub zawiado-
mienia o dokonaniu czynnoÊci
przygotowawczych do sprzeda˝y
w inny sposób,

8) za przeprowadzenie licytacji lub
dokonanie sprzeda˝y egzekucyjnej
w inny sposób — z chwilà podpisa-
nia przez poborc´ skarbowego pro-
toko∏u sprzeda˝y,

9) za spisanie protoko∏u o udarem-
nieniu egzekucji — z chwilà podpi-
sania przez poborc´ skarbowego
tego protoko∏u,

10) za wezwanie pomocy organów,
o których mowa w § 1 pkt 13 —
z chwilà przybycia funkcjonariusza
na miejsce wykonywania czynno-
Êci egzekucyjnej,

11) za spisanie protoko∏u o stanie ma-
jàtkowym zobowiàzanego —
z chwilà podpisania protoko∏u
przez poborc´ skarbowego lub in-
nego upowa˝nionego pracownika
oraz przez zobowiàzanego lub
Êwiadka przywo∏anego do tej czyn-
noÊci.

§ 10. Obowiàzek uiszczenia op∏aty manipu-
lacyjnej powstaje z chwilà dor´czenia
zobowiàzanemu odpisu tytu∏u wyko-
nawczego. Je˝eli pierwszà czynno-
Êcià egzekucyjnà jest zaj´cie wierzy-
telnoÊci pieni´˝nej lub innego prawa
majàtkowego u d∏u˝nika zaj´tej wie-
rzytelnoÊci, obowiàzek uiszczenia
op∏aty manipulacyjnej powstaje rów-
noczeÊnie z obowiàzkiem uiszczenia
op∏aty za zaj´cie.”;

53) dodaje si´ art. 64a—64f w brzmieniu:

„Art. 64a. § 1. Organ egzekucyjny w egzekucji obo-
wiàzków o charakterze niepieni´˝-
nym pobiera op∏aty za dokonane
czynnoÊci egzekucyjne w nast´pujà-
cej wysokoÊci, z zastrze˝eniem
art. 64d: 

1) za wydanie postanowienia o na-
∏o˝eniu grzywny w celu przymu-
szenia — 10% kwoty na∏o˝onej
grzywny, nie wi´cej jednak ni˝
68 z∏; w przypadku wielokrotnego
nak∏adania grzywien op∏at´ po-
biera si´ osobno od ka˝dego po-
stanowienia,

2) za wydanie postanowienia o:

a) zastosowaniu wykonania za-
st´pczego,

b) wezwaniu zobowiàzanego do
wydania rzeczy ruchomej albo
dokumentu,
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c) wezwaniu zobowiàzanego do
wykonania obowiàzku wyda-
nia nieruchomoÊci albo opró˝-
nienia lokalu,

d) wezwaniu zobowiàzanego do
wykonania obowiàzku wskaza-
nego w tytule wykonawczym,
z zagro˝eniem zastosowania
przymusu bezpoÊredniego 

— 6 z∏ 80 gr,

3) za odebranie rzeczy ruchomej —
6 z∏ 80 gr,

4) za odebranie dokumentu — 
4 z∏ 20 gr,

5) za odebranie nieruchomoÊci —
68 z∏,

6) za opró˝nienie lokalu i innych po-
mieszczeƒ — 6 z∏ 80 gr od ka˝dej
izby; za opró˝nienie pomieszczeƒ
mieszkalnych nie pobiera si´ od-
r´bnej op∏aty od pomieszczeƒ po-
mocniczych, jak przedpokoje, ko-
rytarze, werandy, ∏azienki, spi˝ar-
nie, a za opró˝nienie pomieszczeƒ
gospodarczych, w szczególnoÊci
gara˝y i stajni, pobiera si´ op∏at´
za ka˝de pomieszczenie jak za
izb´,

7) za czynnoÊci dotyczàce sprzeda˝y
licytacyjnej, za spisanie protoko∏u
o udaremnieniu przeprowadzenia
egzekucji oraz za wezwanie po-
mocy organów, o których mowa
w art. 64 § 1 pkt 13, pobiera si´ od-
powiednio op∏aty okreÊlone
w art. 64 § 1 pkt 7, 9 i 11—13.

§ 2. Obowiàzek uiszczenia op∏at, o któ-
rych mowa w § 1, powstaje:

1) za wydanie postanowieƒ wymie-
nionych w pkt 1 i 2 — z chwilà do-
r´czenia zobowiàzanemu posta-
nowienia,

2) za czynnoÊci wymienione w pkt
3—6 — z chwilà podpisania przez
egzekutora protoko∏u czynnoÊci
egzekucyjnych,

3) za czynnoÊci wymienione w pkt 7
— z chwilà dor´czenia zobowiàza-
nemu odpisu obwieszczenia o li-
cytacji, z chwilà podpisania proto-
ko∏u przeprowadzenia licytacji,
z chwilà przybycia funkcjonariu-
sza organów, o których mowa
w art. 64 § 1 pkt 13, na miejsce wy-
konywania czynnoÊci egzekucyj-
nych lub z chwilà podpisania pro-
toko∏u o udaremnieniu przepro-
wadzenia egzekucji. 

Art. 64b. Wydatkami egzekucyjnymi sà koszty fak-
tycznie poniesione przez organ egzeku-

cyjny w zwiàzku z prowadzeniem egze-
kucji, a w szczególnoÊci na op∏acenie:

1) przejazdu i delegacji poborcy lub eg-
zekutora,

2) przewozu, za∏adowania, roz∏adowa-
nia, przechowania, utrzymania i dozo-
ru zwierzàt oraz ruchomoÊci odebra-
nych albo usuni´tych z opró˝nionych
budynków, lokali i pomieszczeƒ,

3) przymusowego otwarcia Êrodków
transportu, pomieszczeƒ i schowków,

4) nale˝noÊci Êwiadków, bieg∏ych i rze-
czoznawców,

5) og∏oszenia w prasie,

6) sporzàdzenia dokumentów,

7) prowadzenia zarzàdu zaj´tej nieru-
chomoÊci,

8) prowizji i op∏at pobieranych w zwiàz-
ku z realizacjà zaj´cia przez d∏u˝nika
zaj´tej wierzytelnoÊci lub przekazywa-
niem dochodzonych kwot do organu
egzekucyjnego,

9) kosztu uzyskania informacji o majàtku
d∏u˝nika,

10) wykonania zast´pczego,

11) zastosowania przymusu bezpoÊred-
niego.

Art. 64c. § 1. Op∏aty, o których mowa w art. 64 § 1
i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami
poniesionymi przez organ egzeku-
cyjny stanowià koszty egzekucyjne.
Koszty egzekucyjne, z zastrze˝eniem
§ 2—4, obcià˝ajà zobowiàzanego.

§ 2. Je˝eli tytu∏ wykonawczy zawiera
wady uniemo˝liwiajàce przeprowa-
dzenie post´powania egzekucyjne-
go, które nie mog∏y byç znane orga-
nowi egzekucyjnemu w chwili skie-
rowania tego tytu∏u do egzekucji,
wierzyciel nieb´dàcy jednoczeÊnie
organem egzekucyjnym obowiàza-
ny jest uiÊciç, tytu∏em zwrotu wydat-
ków poniesionych przez organ egze-
kucyjny, kwot´ wynoszàcà 3 z∏ 40 gr. 

§ 3. Je˝eli po pobraniu od zobowiàzane-
go nale˝noÊci z tytu∏u kosztów egze-
kucyjnych oka˝e si´, ˝e wszcz´cie
i prowadzenie egzekucji by∏o nie-
zgodne z prawem, nale˝noÊci te,
wraz z naliczonymi od dnia ich po-
brania odsetkami ustawowymi, or-
gan egzekucyjny zwraca zobowiàza-
nemu, a je˝eli niezgodne z przepisa-
mi ustawy wszcz´cie i prowadzenie
egzekucji spowodowa∏ wierzyciel,
obcià˝a nimi wierzyciela.

§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty post´po-
wania egzekucyjnego, je˝eli nie mo-
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gà byç one Êciàgni´te od zobowiàza-
nego.

§ 5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych
nast´puje w trybie przepisów o po-
st´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji. Przy egzekucji kosztów eg-
zekucyjnych nie pobiera si´ op∏at za
czynnoÊci egzekucyjne.

§ 6. Koszty egzekucyjne powsta∏e w eg-
zekucji nale˝noÊci pieni´˝nej sà do-
chodzone na podstawie tytu∏u wy-
konawczego wystawionego na t´
nale˝noÊç, chyba ˝e przepisy niniej-
szej ustawy stanowià inaczej.

§ 7. Organ egzekucyjny wydaje postano-
wienie w sprawie kosztów egzeku-
cyjnych na ˝àdanie zobowiàzanego
albo z urz´du, je˝eli koszty te obcià-
˝ajà wierzyciela. Na postanowienie
to przys∏uguje za˝alenie.

§ 8. ˚àdanie, o którym mowa w § 7, nie
podlega rozpatrzeniu, je˝eli zosta∏o
wniesione po up∏ywie 14 dni od dnia
dor´czenia zobowiàzanemu posta-
nowienia o umorzeniu post´powa-
nia egzekucyjnego, a w przypadku
zakoƒczenia post´powania egzeku-
cyjnego wskutek wyegzekwowania
wykonania obowiàzku — od dnia
powiadomienia zobowiàzanego
o wysokoÊci pobranych kosztów eg-
zekucyjnych.

§ 9. Koszty egzekucyjne przypadajà na
rzecz tego organu, który dokona∏
czynnoÊci egzekucyjnych powodu-
jàcych powstanie kosztów, z zastrze-
˝eniem § 10.

§ 10. W przypadku bezskutecznoÊci egze-
kucji prowadzonej przez organy eg-
zekucyjne, o których mowa w art. 19
§ 3—5 i 7, i przej´cia dalszego post´-
powania egzekucyjnego przez na-
czelnika urz´du skarbowego, op∏aty
za czynnoÊci egzekucyjne przypada-
jà w ca∏oÊci na rzecz komórki organi-
zacyjnej urz´du skarbowego prowa-
dzàcej egzekucj´ administracyjnà.

Art. 64d. § 1. Kwoty op∏at za czynnoÊci egzekucyj-
ne ulegajà podwy˝szaniu w stopniu
odpowiadajàcym wzrostowi cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych wy-
nikajàcemu ze wskaênika cen towa-
rów i us∏ug konsumpcyjnych ogó-
∏em og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego
w formie komunikatu w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej «Monitor Polski», z uwzgl´d-
nieniem zaokràglenia, o którym mo-
wa w art. 27a.

§ 2. Podwy˝szanie kwot op∏at za czynno-

Êci egzekucyjne nast´puje z ostat-
nim dniem kwarta∏u nast´pujàcego
po kwartale, w którym wzrost cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych, li-
czony od dnia 1 stycznia 2002 r. prze-
kroczy∏ 20% lub wielokrotnoÊç tej
wielkoÊci.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych og∏asza, w drodze
obwieszczenia, podwy˝szone kwoty
op∏at za czynnoÊci egzekucyjne
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej «Monitor Polski».

§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ równie˝
do innych nale˝noÊci lub wartoÊci
okreÊlonych w ustawie kwotowo.

Art. 64e. § 1. Organ egzekucyjny mo˝e umorzyç
w ca∏oÊci lub w cz´Êci przypadajàce
na jego rzecz koszty egzekucyjne.

§ 2. Koszty egzekucyjne mogà byç umo-
rzone, je˝eli:

1) stwierdzono nieÊciàgalnoÊç od
zobowiàzanego dochodzonego
obowiàzku lub gdy zobowiàzany
wyka˝e, ˝e nie jest w stanie po-
nieÊç kosztów egzekucyjnych bez
znacznego uszczerbku dla swojej
sytuacji finansowej,

2) za umorzeniem przemawia wa˝ny
interes publiczny,

3) Êciàgni´cie tylko kosztów egzeku-
cyjnych spowodowa∏oby nie-
wspó∏mierne wydatki egzekucyj-
ne.

§ 3. Koszty egzekucyjne powsta∏e w eg-
zekucji nale˝noÊci pieni´˝nych mo-
gà byç umorzone w przypadkach
okreÊlonych w § 2 pkt 1, je˝eli obcià-
˝enie wierzyciela obowiàzkiem uisz-
czenia tych kosztów by∏oby gospo-
darczo nieuzasadnione.

§ 4. W przypadku cz´Êciowego umorze-
nia kosztów egzekucyjnych umarza
si´ przede wszystkim op∏aty za czyn-
noÊci egzekucyjne.

§ 5. Na postanowienie w sprawie umo-
rzenia kosztów egzekucyjnych s∏u˝y
za˝alenie zobowiàzanemu i wierzy-
cielowi nieb´dàcemu jednoczeÊnie
organem egzekucyjnym.

Art. 64f. Organ egzekucyjny, ze wzgl´du na wa˝ny
interes zobowiàzanego, mo˝e roz∏o˝yç
na raty zap∏at´ przypadajàcych na jego
rzecz kosztów egzekucyjnych. Na posta-
nowienie w sprawie roz∏o˝enia na raty
sp∏aty kosztów egzekucyjnych przys∏ugu-
je za˝alenie.”;

54) art. 65 i 66 otrzymujà brzmienie:
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„Art. 65. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób ustalania i dokumentowania
wydatków egzekucyjnych, w szczególno-
Êci sposób ustalania i rozliczania wydat-
ków wspólnych, poniesionych w zwiàzku
z egzekucjà u dwu lub wi´cej zobowiàza-
nych oraz przypadki, w których wydatki
ustala si´ w formie zrycza∏towanej. Okre-
Êlajàc sposób ustalania i dokumentowa-
nia wydatków egzekucyjnych, minister
uwzgl´dnia rodzaj wydatków oraz ich
udzia∏ w prowadzonych egzekucjach.

Art. 66. § 1. Wierzyciel ponosi wydatki zwiàzane
z przekazaniem mu egzekwowanej
nale˝noÊci lub przedmiotu.

§ 2. Wydatki, o których mowa w § 1, organ
egzekucyjny pokrywa z wyegzekwo-
wanych kwot. 

§ 3. Wierzyciel, na rzecz którego organ eg-
zekucyjny dokona∏ czynnoÊci egzeku-
cyjnych, jest obowiàzany, z zastrze˝e-
niem § 4, do uiszczenia op∏aty komor-
niczej. 

§ 4. Nie pobiera si´ op∏aty komorniczej od
kwot wp∏aconych po wystàpieniu wie-
rzyciela z ˝àdaniem zawieszenia albo
umorzenia post´powania egzekucyj-
nego, a tak˝e od nale˝noÊci, których
wierzycielem jest organ b´dàcy jed-
noczeÊnie organem egzekucyjnym,
równie˝ i wtedy, gdy na jego zlecenie
cz´Êç czynnoÊci egzekucyjnych wyko-
na∏ organ rekwizycyjny.

§ 5. Op∏ata komornicza przypada na rzecz
tego organu, który dokona∏ Êciàgni´-
cia nale˝noÊci pieni´˝nej lub zastoso-
wa∏ Êrodki egzekucyjne, w wyniku któ-
rych nale˝noÊç zosta∏a zap∏acona. 

§ 6. Do op∏aty komorniczej stosuje si´ od-
powiednio § 2.

§ 7. Je˝eli wierzyciel uchyla si´ od uiszcze-
nia op∏aty komorniczej, op∏ata ta,
w cz´Êci, w jakiej nie zosta∏a potràco-
na przez organ egzekucyjny, podlega
przymusowemu Êciàgni´ciu w trybie
egzekucji administracyjnej, po
uprzednim dor´czeniu upomnienia
z zagro˝eniem egzekucjà, a nast´pnie
wystawieniu tytu∏u wykonawczego.

§ 8. Paƒstwowe jednostki bud˝etowe, któ-
rych nale˝noÊci dochodzone w trybie
egzekucyjnym stanowià dochód bu-
d˝etu paƒstwa, z zastrze˝eniem § 4, sà
upowa˝nione do przeznaczania odpo-
wiedniej cz´Êci uzyskanych z egzeku-
cji wp∏ywów na pokrycie op∏aty ko-
morniczej i wydatków, o których mo-
wa w § 1.”;

55) w dziale II rozdzia∏ 1 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 67. § 1. Z zastrze˝eniem art. 68 § 1, podstaw´
zastosowania Êrodków egzekucyjnych,
o których mowa w art. 1a pkt 12 lit. a),
stanowi zawiadomienie o zaj´ciu pra-
wa majàtkowego zobowiàzanego
u d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci albo
protokó∏ zaj´cia prawa majàtkowego,
albo protokó∏ zaj´cia i odbioru rucho-
moÊci, albo protokó∏ odbioru doku-
mentu, sporzàdzone wed∏ug wzoru
okreÊlonego w drodze rozporzàdzenia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych. OkreÊlajàc wzór,
minister uwzgl´dni uwarunkowania
wynikajàce z elektronicznego przetwa-
rzania danych zawartych w tym zawia-
domieniu lub protoko∏ach.

§ 2. Zawiadomienie o zaj´ciu prawa majàt-
kowego zobowiàzanego u d∏u˝nika za-
j´tej wierzytelnoÊci zawiera:

1) oznaczenie zobowiàzanego, wierzy-
ciela i organu egzekucyjnego, 

2) oznaczenie d∏u˝nika zaj´tej wierzy-
telnoÊci,

3) okreÊlenie stosowanego Êrodka eg-
zekucyjnego,

4) numer tytu∏u wykonawczego stano-
wiàcego podstaw´ do zaj´cia,

5) kwot´ nale˝noÊci, okres, za który na-
le˝noÊç zosta∏a ustalona lub okre-
Êlona, termin p∏atnoÊci nale˝noÊci,
rodzaj i stop´ odsetek z tytu∏u nieza-
p∏acenia nale˝noÊci w terminie oraz
kwot´ odsetek naliczonych do dnia
wystawienia zawiadomienia,

6) kwot´ nale˝nych kosztów egzeku-
cyjnych,

7) wezwanie d∏u˝nika zaj´tej wierzytel-
noÊci do realizacji zaj´cia lub powia-
domienia organu egzekucyjnego
o przeszkodzie w realizacji zaj´cia,

8) pouczenie zobowiàzanego i d∏u˝ni-
ka zaj´tej wierzytelnoÊci o skutkach
zaj´cia,

9) dat´ wystawienia zawiadomienia,
podpis z podaniem imienia, nazwi-
ska i stanowiska s∏u˝bowego podpi-
sujàcego oraz odcisk piecz´ci orga-
nu egzekucyjnego.

§ 3. Do protoko∏u zaj´cia prawa majàtko-
wego stosuje si´ odpowiednio § 4.

§ 4. Protokó∏ zaj´cia i odbioru ruchomoÊci
zawiera treÊç okreÊlonà w § 2 pkt 1, 
4—6 i 9 oraz w art. 53 § 1 pkt 5, a po-
nadto:

1) wyszczególnienie zaj´tych rucho-
moÊci z podaniem ich iloÊci, rodzaju
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jednostki miary i wartoÊci szacunko-
wej ruchomoÊci, je˝eli jej oszacowa-
nie nie zosta∏o zastrze˝one dla bie-
g∏ego skarbowego,

2) adnotacj´, które z zaj´tych rucho-
moÊci mogà byç sprzedane bezpo-
Êrednio po zaj´ciu, a tak˝e które ru-
chomoÊci poborca pozostawia pod
dozorem zobowiàzanego lub osoby
zast´pujàcej zobowiàzanego, a któ-
re odbiera,

3) pouczenie zobowiàzanego o skut-
kach zaj´cia ruchomoÊci i przys∏u-
gujàcym mu prawie zaskar˝enia
w postaci zg∏oszenia zarzutów,

4) pouczenie dozorcy o skutkach przy-
j´cia ruchomoÊci pod dozór.

§ 5. Protokó∏ odebrania dokumentu zawie-
ra treÊç okreÊlonà w § 2 pkt 1, 4—6 i 9
i § 4 pkt 3 oraz w art. 53 § 1 pkt 1, 2 
i 4—6, a ponadto:

1) oznaczenie lub opis odebranego do-
kumentu,

2) wartoÊç szacunkowà prawa majàt-
kowego zwiàzanego z tym doku-
mentem.

Art. 67a. § 1. Organ egzekucyjny mo˝e z mocy sa-
mego zaj´cia wierzytelnoÊci lub in-
nego prawa majàtkowego albo ru-
chomoÊci wykonywaç wszelkie pra-
wa zobowiàzanego w zakresie nie-
zb´dnym do prowadzenia egzekucji.

§ 2. Zobowiàzany udziela organowi eg-
zekucyjnemu wszelkich wyjaÊnieƒ,
potrzebnych do dochodzenia nale˝-
noÊci pieni´˝nej.

Art. 67b. O ile dalsze przepisy nie stanowià ina-
czej, organ egzekucyjny zwraca si´ do
bieg∏ego skarbowego o oszacowanie
wartoÊci zaj´tej ruchomoÊci lub prawa
majàtkowego.

Art. 67c. § 1. Uprawnienia do oszacowania warto-
Êci ruchomoÊci lub prawa majàtko-
wego zobowiàzanego mogà byç
nadane osobie, która:

1) korzysta w pe∏ni z praw publicz-
nych,

2) posiada:

a) dyplom ukoƒczenia wy˝szej,
Êredniej lub zasadniczej szko∏y
o profilu technicznym lub arty-
stycznym lub dyplom mistrza,
w zawodzie lub kierunku odpo-
wiadajàcym rodzajowi majàt-
ku, którego wartoÊç podlega
oszacowaniu,

b) opini´ w∏aÊciwego stowarzy-
szenia, organizacji zawodowej,

szko∏y wy˝szej lub innej insty-
tucji stwierdzajàcej posiadanie
przez t´ osob´ teoretycznych
i praktycznych wiadomoÊci
w danej ga∏´zi techniki, sztuki,
rzemios∏a, a tak˝e innych umie-
j´tnoÊci niezb´dnych do osza-
cowania wartoÊci majàtku.

§ 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnieƒ
do szacowania wartoÊci majàtku zo-
bowiàzanego kandydat na bieg∏ego
skarbowego wyst´puje do dyrektora
izby skarbowej.

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2,
do∏àcza si´:

1) uwierzytelniony odpis dokumentu
oraz opini´, o których mowa w § 1
pkt 2,

2) informacj´ okreÊlajàcà zakres
uprawnieƒ, o które kandydat si´
ubiega,

3) dokumenty stwierdzajàce to˝sa-
moÊç kandydata oraz jego nieka-
ralnoÊç,

4) opini´ zak∏adu pracy, je˝eli kandy-
dat jest pracownikiem.

§ 4. Na postanowienie dyrektora izby
skarbowej, odmawiajàce dokonania
wpisu na list´ bieg∏ych skarbowych,
przys∏uguje za˝alenie. 

§ 5. Podstaw´ do podj´cia czynnoÊci bie-
g∏ego skarbowego stanowi wpis
kandydata na list´ prowadzonà przez
izb´ skarbowà.

§ 6. W prowadzonej przez izb´ skarbowà
liÊcie bieg∏ych skarbowych uwzgl´d-
nia si´:

1) imi´ i nazwisko bieg∏ego skarbo-
wego i jego adres zamieszkania,

2) zakres przyznanych uprawnieƒ,

3) termin wpisania na list´,

4) wzór uwierzytelnionego podpisu
bieg∏ego skarbowego.

§ 7. Lista bieg∏ych skarbowych jest pro-
wadzona wed∏ug wzoru okreÊlonego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, dostosowa-
nego do techniki informatycznej.

§ 8. Lista bieg∏ych skarbowych jest do-
st´pna dla zainteresowanych w sie-
dzibie odpowiedniej izby skarbowej.

§ 9. W styczniu ka˝dego roku izba skar-
bowa przekazuje ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicz-
nych list´ bieg∏ych skarbowych,
a tak˝e zawiadamia niezw∏ocznie
o ka˝dym przypadku wpisania lub
wykreÊlenia z listy bieg∏ego skarbo-
wego.
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§ 10. SkreÊlenie z listy bieg∏ych skarbo-
wych nast´puje:

1) na w∏asnà proÊb´,

2) w przypadku:

a) pozbawienia praw publicznych
lub utraty innych warunków do
pe∏nienia tej funkcji albo stwier-
dzenia, ˝e z chwilà dokonania
wpisu na list´ bieg∏y skarbowy
warunkom tym nie odpowiada∏
i nadal nie odpowiada,

b) Êmierci bieg∏ego skarbowego,

c) stwierdzenia nienale˝ytego wy-
konywania funkcji bieg∏ego skar-
bowego.

§ 11. Na postanowienie dyrektora izby
skarbowej w sprawie skreÊlenia bie-
g∏ego skarbowego z listy bieg∏ych
skarbowych przys∏uguje za˝alenie.

§ 12. Bieg∏y skarbowy mo˝e odmówiç do-
konania szacunku wartoÊci majàtku
zobowiàzanego znajdujàcego si´ na
terenie dzia∏ania izby skarbowej, na
list´ której zosta∏ wpisany, tylko
z wa˝nych przyczyn.

§ 13. Bieg∏y skarbowy, wydajàc opini´,
u˝ywa tytu∏u bieg∏ego skarbowego
z oznaczeniem izby skarbowej, na li-
st´ której zosta∏ wpisany.

§ 14. Bieg∏y skarbowy jest obowiàzany
niezw∏ocznie zawiadomiç izb´ skar-
bowà o:

1) ka˝dej zmianie swojego adresu, 

2) zamierzonej przerwie w wykony-
waniu czynnoÊci bieg∏ego skarbo-
wego przez okres d∏u˝szy ni˝ 3
miesiàce.

§ 15. Bieg∏emu skarbowemu za oszacowa-
nie wartoÊci ruchomoÊci lub prawa
majàtkowego zobowiàzanego przy-
s∏uguje wynagrodzenie zgodne z za-
kresem wykonanej pracy w wysoko-
Êci okreÊlonej przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicz-
nych w drodze rozporzàdzenia. Okre-
Êlajàc wysokoÊç wynagrodzenia, mi-
nister uwzgl´dnia rodzaj i czas pracy
oraz wysokoÊç poniesionych przez
bieg∏ego skarbowego wydatków
zwiàzanych z oszacowaniem warto-
Êci ruchomoÊci lub prawa majàtko-
wego.

Art. 67d. § 1. Organ egzekucyjny zawiadamia zo-
bowiàzanego o wyznaczonym termi-
nie oszacowania wartoÊci ruchomo-
Êci lub prawa majàtkowego przez
bieg∏ego skarbowego i przesy∏a zo-
bowiàzanemu odpis protoko∏u osza-
cowania.

§ 2. Je˝eli zobowiàzany nie zgadza si´
z oszacowaniem przez bieg∏ego skar-
bowego wartoÊci ruchomoÊci lub
prawa majàtkowego, mo˝e wystàpiç
do organu egzekucyjnego z wnio-
skiem o dokonanie tego oszacowa-
nia przez bieg∏ego sàdowego.

§ 3. Je˝eli wartoÊç zaj´tej ruchomoÊci
lub prawa majàtkowego oszacowa-
na przez bieg∏ego sàdowego nie ró˝-
ni si´ co najmniej o 25% od wartoÊci
oszacowanej przez bieg∏ego skarbo-
wego, koszty oszacowania przez bie-
g∏ego sàdowego ponosi zobowiàza-
ny.

§ 4. Wniesienie przez zobowiàzanego
wniosku, o którym mowa w § 2,
wstrzymuje sprzeda˝ zaj´tych rzeczy.

Art. 68. § 1. Je˝eli zobowiàzany na wezwanie po-
borcy skarbowego p∏aci dochodzonà
nale˝noÊç pieni´˝nà, poborca wysta-
wia pokwitowanie odbioru pieni´-
dzy. Pokwitowanie to wywiera ten
sam skutek prawny, co pokwitowa-
nie wierzyciela. Za pokwitowanà na-
le˝noÊç pieni´˝nà organ egzekucyjny
ponosi odpowiedzialnoÊç wobec
wierzyciela.

§ 2. Do czynnoÊci egzekucyjnych, o któ-
rych mowa w § 1, nie stosuje si´
przepisów art. 53.

§ 3. W przypadku odebrania pieni´dzy
w wyniku przeszukania pomieszczeƒ
i schowków, Êrodków transportu
oraz odzie˝y, teczek, waliz i podob-
nych przedmiotów stosuje si´ odpo-
wiednio przepis § 1.

Art. 68a. Wp∏ata dokonana przez d∏u˝nika zaj´tej
wierzytelnoÊci do organu egzekucyjne-
go wywiera ten sam skutek, co wp∏ata
dokonana przez zobowiàzanego do ràk
wierzyciela.

Art. 68b. § 1. Stwierdzenie nabycia w post´powa-
niu egzekucyjnym praw w∏asnoÊci
lub innych praw albo ruchomoÊci na-
st´puje w drodze postanowienia.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa
w § 1, organ egzekucyjny wydaje na
˝àdanie nabywcy, a je˝eli do wyko-
nywania praw lub dysponowania ru-
chomoÊciami niezb´dne jest posia-
danie dowodu nabycia — z urz´du.

Art. 68c. Nabycie w drodze egzekucji papierów
wartoÊciowych wystawionych za grani-
cà oraz kuponów od takich papierów,
a tak˝e udzia∏ów i akcji w spó∏kach lub
przedsi´biorstwach majàcych siedzib´
za granicà, jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych i powier-
niczych majàcych siedzib´ za granicà
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oraz innych praw o podobnym charakte-
rze, nie wymaga zezwolenia dewizowe-
go okreÊlonego w odr´bnych przepi-
sach.

Art. 68d. Prawa majàtkowe i ruchomoÊci nabyte
w post´powaniu egzekucyjnym sà wolne
od obcià˝eƒ.

Art. 69. § 1. Gdy zobowiàzanym do uiszczenia
nale˝noÊci pieni´˝nej jest paƒstwo-
wa jednostka bud˝etowa, wierzyciel
w celu otrzymania tej nale˝noÊci
sk∏ada tytu∏ wykonawczy bezpoÊred-
nio tej paƒstwowej jednostce, z któ-
rej dzia∏alnoÊcià wià˝e si´ egzekwo-
wana nale˝noÊç. Jednostka ta jest
obowiàzana bezzw∏ocznie nale˝noÊç
uiÊciç. Je˝eli nale˝noÊç nie zostanie
uiszczona w terminie 7 dni od dnia
z∏o˝enia tytu∏u wykonawczego, jed-
nostka nadrz´dna zobowiàzanego,
na wniosek wierzyciela, zarzàdza po-
krycie nale˝noÊci ze Êrodków zobo-
wiàzanego. 

§ 2. W zakresie zarzàdzenia, o którym
mowa w § 1, jednostce nadrz´dnej
przys∏ugujà uprawnienia jednostki
bud˝etowej do dysponowania Êrod-
kami zgromadzonymi na jej rachun-
ku.

§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania do
nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek na ubez-
pieczenie spo∏eczne, zobowiàzaƒ po-
datkowych oraz nale˝noÊci, o któ-
rych mowa w art. 2 § 1 pkt 1c.

Art. 70. § 1. D∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci jest
obowiàzany do naliczenia odsetek
z tytu∏u niezap∏acenia nale˝noÊci
w terminie, nale˝nych od nast´pne-
go dnia po dniu wystawienia przez
organ egzekucyjny zawiadomienia
o zaj´ciu wierzytelnoÊci lub prawa
majàtkowego do dnia przekazania
organowi egzekucyjnemu Êrodków
pieni´˝nych uzyskanych z zaj´cia,
z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Je˝eli d∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci
przekazuje organowi egzekucyjnemu
Êrodki pieni´˝ne za poÊrednictwem
rachunku bankowego, nalicza odset-
ki, o których mowa w § 1, do dnia ob-
cià˝enia rachunku bankowego zobo-
wiàzanego przekazywanà kwotà.

§ 3. Organ egzekucyjny w okresie realiza-
cji zaj´cia jest obowiàzany powiada-
miaç d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci
o ka˝dorazowej zmianie stawki odse-
tek z tytu∏u niezap∏acenia nale˝noÊci
w terminie.

§ 4. D∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci nie od-
powiada za nieprawid∏owe oblicze-
nie odsetek, je˝eli organ egzekucyjny

nie powiadomi∏ go w por´ o zmianie,
o której mowa w § 3.

§ 5. Przepisy § 1—4 stosuje si´ do d∏u˝ni-
ków zaj´tej wierzytelnoÊci obowiàza-
nych do prowadzenia ksiàg podatko-
wych w rozumieniu Ordynacji podat-
kowej.

Art. 70a. § 1. Je˝eli rzecz lub prawo majàtkowe, do
których skierowano egzekucj´, zosta-
∏y obcià˝one hipotekà lub zastawem,
organ egzekucyjny ustala kolejnoÊç
zaspokojenia dochodzonej nale˝no-
Êci pieni´˝nej. W przypadku stwier-
dzenia, ˝e przed dochodzonà nale˝-
noÊcià pieni´˝nà podlegajà zaspoko-
jeniu inne wierzytelnoÊci zabezpie-
czone hipotekà lub zastawem, organ
egzekucyjny wydaje postanowienie
w sprawie wstrzymania czynnoÊci
egzekucyjnych podj´tych w stosun-
ku do zaj´tych rzeczy lub praw majàt-
kowych. 

§ 2. Je˝eli hipoteki lub zastawy ustano-
wione dla zabezpieczenia wierzytel-
noÊci podlegajàcych zaspokojeniu
przed dochodzonà nale˝noÊcià pie-
ni´˝nà wygasnà bez przeniesienia
w∏asnoÊci zaj´tych rzeczy lub praw
majàtkowych, organ egzekucyjny
podejmuje wstrzymane czynnoÊci
egzekucyjne.

Art. 70b. § 1. Je˝eli d∏u˝nikowi zaj´tej wierzytelno-
Êci jest wiadome, ˝e zaj´ta wierzytel-
noÊç lub inne prawo majàtkowe ob-
cià˝one zosta∏y zastawem rejestro-
wym, wstrzymuje realizacj´ zaj´cia,
z zastrze˝eniem § 2, i powiadamia
o tym niezw∏ocznie organ egzekucyj-
ny. 

§ 2. Je˝eli nale˝noÊci pieni´˝nej docho-
dzonej przez organ egzekucyjny
przys∏uguje wczeÊniejsza kolejnoÊç
zaspokojenia ni˝ wierzytelnoÊci za-
bezpieczonej zastawem rejestro-
wym, organ egzekucyjny powiada-
mia o tym d∏u˝nika zaj´tej wierzytel-
noÊci, który niezw∏ocznie podejmuje
wstrzymanà realizacj´ zaj´cia.

Art. 71. § 1. Je˝eli egzekucja administracyjna na-
le˝noÊci pieni´˝nych staje si´ bez-
skuteczna, organ egzekucyjny lub
wierzyciel mo˝e zwróciç si´ do sàdu
o nakazanie zobowiàzanemu wyja-
wienia majàtku, zgodnie z przepisa-
mi Kodeksu post´powania cywilne-
go.

§ 2. O nakazanie wyjawienia przez zobo-
wiàzanego majàtku mo˝na zwróciç
si´ tak˝e przed wszcz´ciem egzekucji
administracyjnej lub w toku tej egze-
kucji, je˝eli zachodzi uzasadnione
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przypuszczenie, ̋ e egzekwowana na-
le˝noÊç pieni´˝na nie b´dzie mog∏a
byç zaspokojona ze znanego majàtku
zobowiàzanego ani te˝ z jego wyna-
grodzenia za prac´ lub z przypadajà-
cych mu okresowo Êwiadczeƒ za
okres 6 miesi´cy.

§ 3. Podstawà ˝àdania nakazania wyja-
wienia przez zobowiàzanego majàt-
ku jest tytu∏ wykonawczy, o którym
mowa w art. 27, albo zarzàdzenie za-
bezpieczenia wydane na podstawie
przepisów dzia∏u IV.

Art. 71a. § 1. Organy egzekucyjne uprawnione sà
do przeprowadzania u d∏u˝ników za-
j´tej wierzytelnoÊci, z wy∏àczeniem
banków, kontroli prawid∏owoÊci re-
alizacji zastosowanego Êrodka egze-
kucyjnego, z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Je˝eli Êrodek egzekucyjny zastoso-
wany zosta∏ przez organ egzekucyj-
ny, o którym mowa w art. 19 § 3—5
i 7—8, kontrol´ prawid∏owoÊci reali-
zacji zastosowanego Êrodka egzeku-
cyjnego przeprowadza, z urz´du lub
na wniosek tego organu, naczelnik
urz´du skarbowego.

§ 3. Udost´pnienie organowi egzekucyj-
nemu dokumentów i informacji nie-
zb´dnych do przeprowadzenia kon-
troli prawid∏owoÊci realizacji zasto-
sowanego Êrodka egzekucyjnego nie
narusza obowiàzku zachowania
przez d∏u˝ników zaj´tej wierzytelno-
Êci tajemnicy okreÊlonej w odr´b-
nych przepisach.

§ 4. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
w obecnoÊci d∏u˝nika zaj´tej wierzy-
telnoÊci lub osoby odpowiedzialnej
za realizacj´ zaj´cia.

§ 5. Osoba dokonujàca czynnoÊci kon-
trolnych obowiàzana jest okazaç pi-
semne upowa˝nienie naczelnika
urz´du skarbowego do dokonywania
tych czynnoÊci.

§ 6. Kopi´ protoko∏u z czynnoÊci kontrol-
nych dor´cza si´ d∏u˝nikowi zaj´tej
wierzytelnoÊci lub osobie odpowie-
dzialnej za realizacj´ zaj´cia.

§ 7. Je˝eli d∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci
nie zgadza si´ z ustaleniami zawarty-
mi w protokole, mo˝e zg∏osiç nie-
zw∏ocznie do protoko∏u odpowiednie
wyjaÊnienia lub zastrze˝enia albo
w terminie 14 dni od dnia jego dor´-
czenia przed∏o˝yç je w formie pisem-
nej.

§ 8. Przepisy § 1—7 stosuje si´ odpo-
wiednio do zobowiàzanego.

§ 9. Je˝eli w wyniku kontroli stwierdzo-
no, ˝e d∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci

bezpodstawnie uchyla si´ od przeka-
zania zaj´tej wierzytelnoÊci albo cz´-
Êci wierzytelnoÊci organowi egzeku-
cyjnemu, organ ten wydaje postano-
wienie, w którym okreÊla wysokoÊç
nieprzekazanej kwoty. Na postano-
wienie w sprawie wysokoÊci nieprze-
kazanej kwoty przys∏uguje za˝alenie.

Art. 71b. Je˝eli d∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci bez-
podstawnie uchyla si´ od przekazania
zaj´tej wierzytelnoÊci albo cz´Êci wierzy-
telnoÊci organowi egzekucyjnemu, zaj´-
ta wierzytelnoÊç albo cz´Êç wierzytelno-
Êci mo˝e byç Êciàgni´ta od d∏u˝nika zaj´-
tej wierzytelnoÊci w trybie egzekucji ad-
ministracyjnej. Podstawà wystawienia
tytu∏u wykonawczego jest postanowie-
nie, o którym mowa w art. 71a § 9. Tytu∏
wykonawczy wystawia organ egzekucyj-
ny, który dokona∏ u d∏u˝nika zaj´tej wie-
rzytelnoÊci zaj´cia wierzytelnoÊci.”;

56) art. 72—73 otrzymujà brzmienie:

„Art. 72. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
wynagrodzenia za prac´ przez prze-
s∏anie do pracodawcy zobowiàzane-
go zawiadomienia o zaj´ciu tej cz´Êci
jego wynagrodzenia, która nie jest
zwolniona spod egzekucji, na pokry-
cie egzekwowanych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych wraz z odsetkami z tytu∏u
niezap∏acenia nale˝noÊci w terminie
i kosztami egzekucyjnymi. Organ eg-
zekucyjny jednoczeÊnie wzywa pra-
codawc´, aby nie wyp∏aca∏ zaj´tej
cz´Êci wynagrodzenia zobowiàzane-
mu, lecz przekaza∏ jà organowi egze-
kucyjnemu a˝ do pe∏nego pokrycia
egzekwowanych nale˝noÊci pieni´˝-
nych.

§ 2. Zaj´cie wynagrodzenia za prac´ jest
dokonane z chwilà dor´czenia praco-
dawcy zawiadomienia o zaj´ciu,
o którym mowa w § 1. Zaj´cie to za-
chowuje moc równie˝ w przypadku
zmiany stosunku pracy lub zlecenia,
nawiàzania nowego stosunku pracy
lub zlecenia z tym samym pracodaw-
cà, a tak˝e w przypadku przej´cia pra-
codawcy przez innego pracodawc´. 

§ 3. W stosunku do egzekwowanej nale˝-
noÊci pieni´˝nej niewa˝ne sà rozpo-
rzàdzenia wynagrodzeniem przekra-
czajàce cz´Êç wolnà od zaj´cia, doko-
nane po jego zaj´ciu, a tak˝e przed
tym zaj´ciem, je˝eli sà wymagalne po
zaj´ciu. 

§ 4. JednoczeÊnie z przes∏aniem zawiado-
mienia, o którym mowa w § 1, organ
egzekucyjny:

1) zawiadamia zobowiàzanego o za-
j´ciu jego wynagrodzenia za prac´,
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dor´czajàc mu odpis tytu∏u wyko-
nawczego, o ile nie zosta∏ wcze-
Êniej dor´czony, i odpis wezwania
przes∏anego do pracodawcy, po-
uczajàc ponadto zobowiàzanego,
˝e nie mo˝e odbieraç wynagrodze-
nia poza cz´Êcià wolnà od zaj´cia
ani rozporzàdzaç nim w ˝aden inny
sposób, 

2) wzywa pracodawc´, aby:

a) w terminie 7 dni od dnia dor´-
czenia zawiadomienia z∏o˝y∏ za
okres 3 miesi´cy poprzedzajà-
cych zaj´cie, za ka˝dy miesiàc
oddzielnie, zestawienie otrzyma-
nego w tym czasie wynagrodze-
nia zobowiàzanego z wyszcze-
gólnieniem wszystkich jego
sk∏adników,

b) sk∏ada∏, w przypadku zaistnienia
przeszkód do wyp∏acenia wyna-
grodzenia za prac´, oÊwiadcze-
nie o rodzaju tych przeszkód,
a w szczególnoÊci poda∏, czy in-
ne osoby roszczà sobie prawa
do zaj´tego wynagrodzenia, czy
i w jakim sàdzie toczy si´ sprawa
o to wynagrodzenie oraz czy
i o jakie roszczenia zosta∏a skie-
rowana do tego wynagrodzenia
egzekucja przez innych wierzy-
cieli,

3) poucza pracodawc´ o okreÊlonych
w art. 71b, art. 168c i art. 168e skut-
kach niestosowania si´ do we-
zwaƒ, o których mowa w pkt 1 i 2.

Art. 73. Je˝eli wynagrodzenie za prac´ zosta∏o
uprzednio zaj´te przez inny organ egzeku-
cyjny, pracodawca niezw∏ocznie zawiada-
mia o tym w∏aÊciwe organy egzekucyjne.”;

57) skreÊla si´ art. 74;

58) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. § 1. Je˝eli w czasie prowadzenia egzeku-
cji z wynagrodzenia za prac´ zobo-
wiàzany przesta∏ pracowaç u praco-
dawcy, u którego dokonano zaj´cia
wynagrodzenia, pracodawca ten nie-
zw∏ocznie zawiadamia o tym organ
egzekucyjny oraz we wzmiance o za-
j´ciu wynagrodzenia w wydanym zo-
bowiàzanemu Êwiadectwie pracy
wskazuje organ egzekucyjny, numer
sprawy egzekucyjnej i wysokoÊç po-
tràconych ju˝ kwot. 

§ 2. Je˝eli nowe miejsce pracy zobowià-
zanego jest znane dotychczasowemu
pracodawcy, pracodawca ten przesy-
∏a niezw∏ocznie dokumenty dotyczà-
ce zaj´cia wynagrodzenia zobowiàza-
nego nowemu pracodawcy i zawia-

damia o tym organ egzekucyjny. Do-
r´czenie tych dokumentów nowemu
pracodawcy ma skutki prawne zaj´cia
wynagrodzenia zobowiàzanego u te-
go pracodawcy. 

§ 3. Nowy pracodawca, któremu zobo-
wiàzany przedstawi∏ Êwiadectwo pra-
cy ze wzmiankà o zaj´ciu wynagro-
dzenia, zawiadamia niezw∏ocznie
o zatrudnieniu dawnego pracodawc´
oraz organ egzekucyjny.”;

59) skreÊla si´ art. 76—78;

60) art. 79—82 otrzymujà brzmienie:

„Art. 79. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
Êwiadczeƒ z zaopatrzenia emerytal-
nego oraz z ubezpieczenia spo∏eczne-
go zobowiàzanego, zwanych dalej
«Êwiadczeniami», przez przes∏anie do
w∏aÊciwego do spraw wyp∏aty zobo-
wiàzanemu Êwiadczeƒ organu rento-
wego zawiadomienia o zaj´ciu tej
cz´Êci przys∏ugujàcych zobowiàzane-
mu Êwiadczeƒ, która nie jest zwolnio-
na spod egzekucji, na pokrycie egze-
kwowanych nale˝noÊci pieni´˝nych
wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏ace-
nia nale˝noÊci w terminie i kosztami
egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny
jednoczeÊnie wzywa organ rentowy,
aby nie wyp∏aca∏ zaj´tej cz´Êci Êwiad-
czenia zobowiàzanemu, lecz przeka-
za∏ jà organowi egzekucyjnemu a˝ do
pe∏nego pokrycia egzekwowanych
nale˝noÊci pieni´˝nych.

§ 2. Zaj´cie Êwiadczeƒ jest dokonane
z chwilà dor´czenia organowi rento-
wemu zawiadomienia o zaj´ciu. Zaj´-
cie to zachowuje moc równie˝ w przy-
padku zmiany organu rentowego
w∏aÊciwego do wyp∏aty Êwiadczeƒ. 

§ 3. W stosunku do egzekwowanej nale˝-
noÊci pieni´˝nej niewa˝ne sà rozpo-
rzàdzenia Êwiadczeniami przekracza-
jàce cz´Êç wolnà od zaj´cia, dokona-
ne po ich zaj´ciu, a tak˝e przed tym
zaj´ciem, je˝eli sà wymagalne po za-
j´ciu.

§ 4. JednoczeÊnie z przes∏aniem zawiado-
mienia, o którym mowa w § 1, organ
egzekucyjny:
1) zawiadamia zobowiàzanego o za-

j´ciu przys∏ugujàcych mu Êwiad-
czeƒ, dor´czajàc mu odpis tytu∏u
wykonawczego, o ile nie zosta∏
wczeÊniej dor´czony, i odpis za-
wiadomienia przes∏anego do orga-
nu rentowego, pouczajàc ponadto
zobowiàzanego, ˝e nie mo˝e od-
bieraç Êwiadczeƒ poza cz´Êcià wol-
nà od zaj´cia, ani rozporzàdzaç ni-
mi w ˝aden inny sposób,
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2) wzywa organ rentowy, aby:

a) w terminie 7 dni od dnia dor´-
czenia zawiadomienia poda∏ wy-
sokoÊç przys∏ugujàcych zobo-
wiàzanemu miesi´cznych
Êwiadczeƒ i zawiadamia∏ o ka˝-
dej zmianie ich wysokoÊci,

b) sk∏ada∏, w przypadku zaistnienia
przeszkód do wyp∏acenia Êwiad-
czeƒ, oÊwiadczenie o rodzaju
tych przeszkód, a w szczególno-
Êci poda∏, czy inne osoby roszczà
sobie prawa do zaj´tych Êwiad-
czeƒ, czy i w jakim sàdzie toczy
si´ sprawa o te Êwiadczenia oraz
czy i o jakie roszczenia zosta∏a
skierowana do tych Êwiadczeƒ
egzekucja przez innych wierzy-
cieli,

3) poucza organ rentowy o okreÊlo-
nych w art. 71b, art. 168c i art. 168e
skutkach niestosowania si´ do we-
zwaƒ, o których mowa w pkt 1 i 2. 

§ 5. Przy egzekucji ze Êwiadczeƒ stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 73 i 75.

Art. 80. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
wierzytelnoÊci z rachunku bankowe-
go przez przes∏anie do banku, a je˝eli
bank posiada oddzia∏y — do w∏aÊci-
wego oddzia∏u, zawiadomienia o za-
j´ciu wierzytelnoÊci pieni´˝nej zobo-
wiàzanego z rachunku bankowego do
wysokoÊci egzekwowanej nale˝noÊci
pieni´˝nej wraz z odsetkami z tytu∏u
niezap∏acenia w terminie dochodzo-
nej wierzytelnoÊci oraz kosztami eg-
zekucyjnymi. Organ egzekucyjny jed-
noczeÊnie wzywa bank, aby bez zgo-
dy organu egzekucyjnego nie doko-
nywa∏ wyp∏at z rachunku bankowego
do wysokoÊci zaj´tej wierzytelnoÊci,
lecz bezzw∏ocznie przekaza∏ zaj´tà
kwot´ organowi egzekucyjnemu na
pokrycie egzekwowanej nale˝noÊci
albo zawiadomi∏ organ egzekucyjny,
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
wezwania, o przeszkodzie w dokona-
niu wp∏aty.

§ 2. Zaj´cie wierzytelnoÊci z rachunku
bankowego zobowiàzanego jest do-
konane z chwilà dor´czenia bankowi
zawiadomienia o zaj´ciu, o którym
mowa w § 1, i obejmuje równie˝ kwo-
ty, które nie by∏y na rachunku banko-
wym w chwili zaj´cia, a zosta∏y wp∏a-
cone na ten rachunek po dokonaniu
zaj´cia. 

§ 3. JednoczeÊnie z przes∏aniem zawiado-
mienia, o którym mowa w § 1, organ
egzekucyjny zawiadamia zobowiàza-
nego o zaj´ciu jego wierzytelnoÊci

z rachunku bankowego, dor´czajàc
mu odpis tytu∏u wykonawczego, o ile
nie zosta∏ wczeÊniej dor´czony, i od-
pis zawiadomienia skierowanego do
banku o zakazie wyp∏aty zaj´tej kwo-
ty z rachunku bankowego bez zgody
organu egzekucyjnego. 

Art. 81. § 1. Zaj´cie wierzytelnoÊci jest skuteczne
w odniesieniu do rachunków banko-
wych zobowiàzanego prowadzonych
przez bank, niezale˝nie od tego, czy
organ egzekucyjny wskaza∏ w zawia-
domieniu, o którym mowa w art. 80
§ 1, numery tych rachunków.

§ 2. Je˝eli zobowiàzanym jest jednostka
bud˝etowa, zaj´ciu podlega wy∏àcz-
nie rachunek wydatków.

§ 3. Je˝eli wierzytelnoÊci z innych rodza-
jów rachunków bankowych zobowià-
zanego ni˝ lokata terminowa, nie po-
krywajà dochodzonej nale˝noÊci,
bank realizuje zaj´cie wierzytelnoÊci
z rachunku tej lokaty w ostatniej kolej-
noÊci. 

§ 4. Wynikajàcy z zaj´cia wierzytelnoÊci
z rachunku bankowego zakaz wyp∏at
z tego rachunku bez zgody organu eg-
zekucyjnego nie dotyczy wyp∏at na
bie˝àce wynagrodzenia za prac´ oraz
na zasàdzone alimenty i renty o cha-
rakterze alimentacyjnym zasàdzone
tytu∏em odszkodowania. Wyp∏ata na
wynagrodzenia za prac´ mo˝e nastà-
piç po z∏o˝eniu bankowi odpisu listy
p∏ac lub innego wiarygodnego dowo-
du, a wyp∏ata alimentów lub renty
o charakterze alimentacyjnym — ty-
tu∏u stwierdzajàcego obowiàzek zo-
bowiàzanego do p∏acenia alimentów
lub renty. Bank dokonuje wyp∏at ali-
mentów lub renty do ràk osoby
uprawnionej do tych Êwiadczeƒ.

§ 5. Przepis § 4 stosuje si´ równie˝ do po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych oraz sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne, nale˝nych od dokonywa-
nych wyp∏at na bie˝àce wynagrodze-
nia.

Art. 82. W przypadku zbiegu kilku egzekucji admi-
nistracyjnych lub zbiegu egzekucji admi-
nistracyjnej i sàdowej do tej samej wie-
rzytelnoÊci z rachunku bankowego zobo-
wiàzanego, je˝eli kwoty znajdujàce si´ na
rachunku bankowym nie wystarczajà na
pokrycie wszystkich egzekwowanych na-
le˝noÊci, bank obowiàzany jest wstrzy-
maç wyp∏aty z tego rachunku do wysoko-
Êci nale˝noÊci pieni´˝nych, na rzecz któ-
rych zaj´cie nastàpi∏o, oraz niezw∏ocznie
zawiadomiç o tym w∏aÊciwe organy egze-
kucyjne. Przepisy art. 81 § 4—5 stosuje si´
odpowiednio.”;
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61) skreÊla si´ art. 83;

62) art. 84—86 otrzymujà brzmienie:

„Art. 84. § 1. Je˝eli przed zaj´ciem wierzytelnoÊci
z rachunku bankowego zobowiàzane-
go w trybie art. 80 zostanie ujawnio-
ny dokument potwierdzajàcy posia-
danie rachunku bankowego, zwany
dalej «dokumentem», organ egzeku-
cyjny dokonuje zaj´cia wierzytelnoÊci
z rachunku bankowego zwiàzanego
z tym dokumentem przez wpisanie jej
do protoko∏u zaj´cia.

§ 2. W protokole, o którym mowa w § 1,
organ egzekucyjny podaje wysokoÊç
egzekwowanej nale˝noÊci pieni´˝nej
wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏ace-
nia nale˝noÊci w terminie i kosztami
egzekucyjnymi. 

§ 3. Zaj´cie wierzytelnoÊci z rachunku
bankowego zwiàzanego z dokumen-
tem jest skuteczne wobec zobowiàza-
nego z chwilà podpisania przez po-
borc´ skarbowego protoko∏u zaj´cia,
o którym mowa w § 1.

§ 4. Organ egzekucyjny zawiadamia nie-
zw∏ocznie zobowiàzanego o zaj´ciu
jego wierzytelnoÊci w cz´Êci, w jakiej
nie zosta∏a zwolniona spod egzekucji,
dor´czajàc mu odpis tytu∏u wyko-
nawczego oraz odpis protoko∏u zaj´-
cia wierzytelnoÊci z rachunku banko-
wego zwiàzanego z dokumentem.
JednoczeÊnie organ egzekucyjny po-
ucza zobowiàzanego, ˝e nie mo˝e re-
alizowaç zaj´tej wierzytelnoÊci poza
cz´Êcià wolnà od egzekucji ani rozpo-
rzàdzaç nià w ˝aden inny sposób.

§ 5. Niezale˝nie od zawiadomienia, o któ-
rym mowa w § 4, organ egzekucyjny
przesy∏a do banku zawiadomienie
o zaj´ciu wierzytelnoÊci pieni´˝nej
z rachunku bankowego. Przepisy art.
80 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 85. § 1. Je˝eli dokument jest tego rodzaju, ˝e
bez jego okazania zobowiàzany nie
mo˝e realizowaç wierzytelnoÊci z ra-
chunku bankowego, organ egzeku-
cyjny dokonuje zaj´cia wierzytelnoÊci
z rachunku bankowego zwiàzanego
z tym dokumentem przez jego odbiór.

§ 2. Organ egzekucyjny potwierdza od-
biór dokumentu protoko∏em odbioru
dokumentu. Przepisy art. 84 § 2—4
stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. Niezale˝nie od zaj´cia, o którym mo-
wa w § 1, organ egzekucyjny przesy-
∏a do banku zawiadomienie o zaj´ciu
wierzytelnoÊci pieni´˝nej z rachunku
bankowego. Przepisy art. 80 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 86. § 1. Organ egzekucyjny poucza wierzycie-
la, ˝eby w terminie 14 dni od dnia za-
j´cia, o którym mowa w art. 85 § 1,
wystàpi∏ do sàdu o umorzenie doku-
mentu i zawiadomi∏ o tym w∏aÊciwy
oddzia∏ banku przez dor´czenie mu
w tym samym terminie odpisu z∏o˝o-
nego do sàdu wniosku w sprawie
wszcz´cia post´powania o umorzenie
dokumentu. 

§ 2. W przypadku nieotrzymania zawiado-
mienia o wszcz´ciu post´powania
o umorzenie dokumentu w∏aÊciwy
oddzia∏ banku, po up∏ywie 21 dni od
dnia dor´czenia zawiadomienia o za-
j´ciu wierzytelnoÊci z rachunku ban-
kowego, odwo∏uje wstrzymanie wy-
p∏at z tego rachunku, o czym zawiada-
mia posiadacza rachunku.

§ 3. Sàd rozpatruje wniosek o umorzenie
dokumentu na zasadach i w trybie
przewidzianych w przepisach o uma-
rzaniu utraconych dokumentów.
W post´powaniu w sprawie umorze-
nia dokumentu nie mogà byç zg∏asza-
ne zarzuty dotyczàce zasadnoÊci rosz-
czenia wierzyciela. Koszty post´po-
wania obcià˝ajà w∏aÊciciela doku-
mentu. Sàd przesy∏a w∏aÊciwemu od-
dzia∏owi banku wypis prawomocne-
go postanowienia w sprawie umorze-
nia dokumentu.

§ 4. W przypadku umorzenia dokumentu,
w∏aÊciwy oddzia∏ banku wystawia
w jego miejsce nowy, aktualny doku-
ment, który wydaje w∏aÊcicielowi.
W przypadku nieuwzgl´dnienia wnio-
sku o umorzenie dokumentu, w∏aÊci-
wy oddzia∏ banku niezw∏ocznie od-
wo∏uje wstrzymanie wyp∏at z rachun-
ku bankowego i zawiadamia o tym
w∏aÊciciela.”;

63) dodaje si´ art. 86a w brzmieniu:

„Art. 86a. § 1. Wskutek zaj´cia wierzytelnoÊci z ra-
chunku bankowego, bank wstrzy-
muje wszelkie wyp∏aty z zaj´tego ra-
chunku i niezw∏ocznie zawiadamia
o zaj´ciu wierzytelnoÊci z rachunku
bankowego inne oddzia∏y banku, in-
ne banki, placówki pocztowe i inne
podmioty uprawnione do dokony-
wania wyp∏at zobowiàzanemu z za-
j´tego rachunku. Zaj´cie nie dotyczy
kwot wolnych od egzekucji.

§ 2. Inne banki, placówki pocztowe i inne
podmioty uprawnione do dokony-
wania wyp∏at, o których mowa
w § 1, po zawiadomieniu ich o zaj´-
ciu, ponoszà wzgl´dem wierzyciela
odpowiedzialnoÊç za dokonane wy-
p∏aty.
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§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
∏àcznoÊci i Ministrem Sprawiedliwo-
Êci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb zawiadamiania oddzia∏ów ban-
ków, placówek pocztowych i innych
podmiotów uprawnionych do doko-
nywania wyp∏at z zaj´tego rachunku
w post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, zapewniajàcy pra-
wid∏owe orzekanie o ich odpowie-
dzialnoÊci za dokonane wyp∏aty.”;

64) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. Przepisy dotyczàce egzekucji z rachunków
bankowych i wierzytelnoÊci z rachunku
bankowego zwiàzanego z dokumentem
stosuje si´ odpowiednio w egzekucji
z wk∏adów oszcz´dnoÊciowych groma-
dzonych w spó∏dzielczych kasach
oszcz´dnoÊciowo-kredytowych.”;

65) w dziale II rozdzia∏ 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 5

Egzekucja z innych wierzytelnoÊci pieni´˝nych 
i innych praw majàtkowych

Oddzia∏ 1. Egzekucja z innych wierzytelnoÊci 
pieni´˝nych

Art. 89. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
wierzytelnoÊci pieni´˝nej innej, ni˝
okreÊlona w art. 72—85, przez przes∏a-
nie do d∏u˝nika zobowiàzanego zawia-
domienia o zaj´ciu wierzytelnoÊci pie-
ni´˝nej zobowiàzanego i jednoczeÊnie
wzywa d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci,
aby nale˝nej od niego kwoty do wyso-
koÊci egzekwowanej nale˝noÊci wraz
z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia na-
le˝noÊci w terminie i kosztami egzeku-
cyjnymi bez zgody organu egzekucyj-
nego nie uiszcza∏ zobowiàzanemu, lecz
nale˝nà kwot´ przekaza∏ organowi eg-
zekucyjnemu na pokrycie nale˝noÊci. 

§ 2. Zaj´cie wierzytelnoÊci jest dokonane
z chwilà dor´czenia d∏u˝nikowi zaj´tej
wierzytelnoÊci zawiadomienia o zaj´-
ciu, o którym mowa w § 1. Zaj´cie wie-
rzytelnoÊci z tytu∏u dostaw, robót
i us∏ug dotyczy równie˝ wierzytelno-
Êci, które nie istnia∏y w chwili zaj´cia,
a powstanà po dokonaniu zaj´cia z ty-
tu∏u tych dostaw, robót i us∏ug. 

§ 3. JednoczeÊnie z przes∏aniem zawiado-
mienia, o którym mowa w § 1, organ
egzekucyjny:

1) wzywa d∏u˝nika zaj´tej wierzytelno-
Êci, aby w terminie 7 dni od dnia do-
r´czenia zawiadomienia z∏o˝y∏
oÊwiadczenie dotyczàce tego, czy: 

a) uznaje zaj´tà wierzytelnoÊç zobo-
wiàzanego, 

b) przeka˝e organowi egzekucyjne-
mu z zaj´tej wierzytelnoÊci kwoty
na pokrycie nale˝noÊci lub z jakie-
go powodu odmawia tego prze-
kazania, 

c) — i w jakim sàdzie lub przed jakim
organem toczy si´ albo toczy∏a si´
sprawa o zaj´tà wierzytelnoÊç,

2) zawiadamia zobowiàzanego, ˝e nie
wolno mu zaj´tej kwoty odebraç ani
te˝ rozporzàdzaç nià lub ustanowio-
nym dla niej zabezpieczeniem,

3) dor´cza zobowiàzanemu odpis tytu∏u
wykonawczego, o ile nie zosta∏ wcze-
Êniej dor´czony, a tak˝e odpis wnio-
sku, o którym mowa w art. 90 § 1.

Art. 90. § 1. Je˝eli organowi egzekucyjnemu jest
wiadomo, ˝e zaj´ta wierzytelnoÊç jest
zabezpieczona przez wpis w ksi´dze
wieczystej lub przez z∏o˝enie doku-
mentu do zbioru dokumentów, przesy-
∏a on do sàdu wniosek o dokonanie
w ksi´dze wieczystej wpisu o zaj´ciu
wierzytelnoÊci lub o z∏o˝enie tego
wniosku do zbioru dokumentów. Do
wniosku organu egzekucyjnego do∏à-
cza si´ odpis tytu∏u wykonawczego. 

§ 2. Je˝eli zaj´ta wierzytelnoÊç nale˝y si´
zobowiàzanemu od organów b´dà-
cych jednoczeÊnie jednostkami bud˝e-
towymi lub zak∏adami bud˝etowymi
albo od funduszy pozostajàcych w ich
zarzàdzie, za d∏u˝nika zaj´tej wierzytel-
noÊci uwa˝a si´ organ w∏aÊciwy do
wydania polecenia wyp∏aty.

Art. 91. Je˝eli d∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci uchyla
si´ od przekazania zaj´tej kwoty organowi
egzekucyjnemu, mimo ˝e wierzytelnoÊç
zosta∏a przez niego uznana i jest wymagal-
na, stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 71b.

Art. 92. W egzekucji z kwot b´dàcych przedmiotem
krajowych przekazów pocztowych stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce egze-
kucji z innych wierzytelnoÊci pieni´˝nych.
Za wierzyciela zaj´tej wierzytelnoÊci uwa˝a
si´ w tym przypadku adresata przekazu,
a za d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci — pla-
cówk´ pocztowà, która obowiàzana jest
wyp∏aciç kwot´ przekazu adresatowi. 

Oddzia∏ 2. Egzekucja z praw z papierów 
wartoÊciowych zapisanych na rachunkach 

papierów wartoÊciowych oraz z wierzytelnoÊci
z rachunków pieni´˝nych

Art. 93. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
praw z papierów wartoÊciowych zapi-
sanych na rachunku papierów warto-
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Êciowych oraz wierzytelnoÊci z rachun-
ku pieni´˝nego zobowiàzanego przez
przes∏anie do podmiotu prowadzàce-
go rachunki papierów wartoÊciowych
lub rachunki pieni´˝ne, zwanego dalej
«prowadzàcym rachunki», zawiado-
mienia o zaj´ciu praw z papierów war-
toÊciowych oraz wierzytelnoÊci z ra-
chunku pieni´˝nego zobowiàzanego
do wysokoÊci dochodzonych nale˝no-
Êci, o których mowa w § 2.

§ 2. Organ egzekucyjny wzywa prowadzà-
cego rachunki, aby przekaza∏ organowi
egzekucyjnemu z rachunku pieni´˝ne-
go zobowiàzanego Êrodki do wysoko-
Êci egzekwowanej nale˝noÊci wraz
z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia na-
le˝noÊci w terminie i kosztami egzeku-
cyjnymi, a je˝eli Êrodki na rachunku
pieni´˝nym nie sà wystarczajàce do
pokrycia egzekwowanych kwot, aby
dokona∏ na ˝àdanie organu egzekucyj-
nego sprzeda˝y zaj´tych papierów
wartoÊciowych i uzyskanà ze sprzeda-
˝y kwot´ wp∏aci∏ organowi egzekucyj-
nemu albo zawiadomi∏ ten organ
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia za-
wiadomienia o przeszkodzie w doko-
naniu realizacji zaj´cia, w tym równie˝
o nieprowadzeniu rachunku pieni´˝ne-
go lub rachunku papierów wartoÊcio-
wych zobowiàzanego.

§ 3. Zaj´cie praw z papierów wartoÊcio-
wych i wierzytelnoÊci z rachunku pie-
ni´˝nego jest dokonane z chwilà dor´-
czenia prowadzàcemu rachunki zawia-
domienia o zaj´ciu tych praw i obej-
muje równie˝ prawa i wierzytelnoÊci,
które nie zosta∏y zapisane lub nie znaj-
dowa∏y si´ na rachunkach zobowiàza-
nego w chwili zaj´cia. 

§ 4. Zaj´cie praw z papierów wartoÊcio-
wych oraz wierzytelnoÊci z rachunku
pieni´˝nego jest skuteczne tak˝e wte-
dy, gdy zawiadomienie, o którym mo-
wa w § 1, zawiera tylko imi´ i nazwisko
lub firm´ oraz adres zobowiàzanego.

§ 5. JednoczeÊnie z przes∏aniem zawiado-
mienia, o którym mowa w § 1, organ
egzekucyjny:
1) zawiadamia zobowiàzanego o zaj´-

ciu jego praw z papierów wartoÊcio-
wych i wierzytelnoÊci z rachunku pie-
ni´˝nego, dor´czajàc mu odpis tytu-
∏u wykonawczego, o ile nie zosta∏
wczeÊniej dor´czony, i odpis zawia-
domienia skierowanego do prowa-
dzàcego rachunki o zaj´ciu praw
z papierów wartoÊciowych i wierzy-
telnoÊci z rachunku pieni´˝nego, jak
równie˝ zawiadamia zobowiàzane-
go, ˝e nie wolno mu zaj´tymi prawa-
mi rozporzàdzaç,

2) wzywa zobowiàzanego, aby w termi-
nie 7 dni od dnia dor´czenia zawia-
domienia, o którym mowa w pkt 1,
poinformowa∏ organ egzekucyjny,
w jakiej kolejnoÊci i po jakiej cenie
papiery wartoÊciowe majà byç zby-
wane.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5
pkt 2, organ egzekucyjny wystawia zle-
cenie sprzeda˝y papierów wartoÊcio-
wych stosownie do dyspozycji zobo-
wiàzanego.

§ 7. Je˝eli zobowiàzany w wyznaczonym
terminie nie wskaza∏ ceny lub kolejno-
Êci zbycia papierów wartoÊciowych
lub je˝eli w terminie 5 kolejnych dni
transakcyjnych sprzeda˝ papierów
wartoÊciowych zgodnie z dyspozycjà
zobowiàzanego nie dojdzie do skutku,
organ egzekucyjny wystawia zlecenie
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych
po cenie umo˝liwiajàcej realizacj´ zle-
cenia na rynku regulowanym. 

§ 8. Organ egzekucyjny ustala zakres i ko-
lejnoÊç sprzeda˝y papierów wartoÊcio-
wych na podstawie notowaƒ gie∏do-
wych z dnia poprzedzajàcego dzieƒ
zlecenia ich sprzeda˝y.

§ 9. W pierwszej kolejnoÊci sprzeda˝y pod-
legajà papiery wartoÊciowe, których
ceny w dniu poprzedzajàcym dzieƒ zle-
cenia sprzeda˝y zapewnia∏y najwy˝szy
dochód lub najni˝szà strat´ liczonà
w stosunku do wartoÊci nominalnej
tych papierów.

§ 10. Je˝eli w pierwszym dniu transakcyj-
nym po up∏ywie okresu, o którym mo-
wa w § 7, sprzeda˝ papierów warto-
Êciowych nie dojdzie do skutku lub
uzyskana ze sprzeda˝y kwota nie wy-
starcza na pokrycie dochodzonych na-
le˝noÊci, organ egzekucyjny zleca 
dokonanie sprzeda˝y uzupe∏niajà-
cych, stosujàc zasady okreÊlone w
§ 8 i 9.

Art. 94. § 1. Do zaj´cia papierów zapisanych na ra-
chunku papierów wartoÊciowych, lecz
nieb´dàcych przedmiotem obrotu na
rynku gie∏dowym lub regulowanym
rynku pozagie∏dowym, stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 93 § 1, 3—4
i § 5 pkt 1.

§ 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj´-
ciu papierów wartoÊciowych, o któ-
rych mowa w § 1, prowadzàcy rachun-
ki niezw∏ocznie przesy∏a organowi eg-
zekucyjnemu wyciàg z rachunków zo-
bowiàzanego. 

§ 3. Sprzeda˝ papierów wartoÊciowych,
o których mowa w § 1, nast´puje na
rzecz osób fizycznych w trybie przepi-
sów dzia∏u II rozdzia∏u 6 oddzia∏u 2. 
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Art. 94a. Prowadzàcy rachunki dokonuje zapisu pa-
pierów wartoÊciowych nabywcy na jego
rachunku papierów wartoÊciowych na
podstawie postanowienia, o którym mo-
wa w art. 68b.

Art. 94b. W przypadku dokonania przez prowadzà-
cego rachunki wyp∏aty zobowiàzanemu
zaj´tych kwot lub kwot uzyskanych ze
sprzeda˝y zaj´tych praw z papierów war-
toÊciowych albo wykonania rozporzàdzeƒ
zobowiàzanego powodujàcych niesku-
tecznoÊç prowadzonej egzekucji, stosuje
si´ odpowiednio przepis art. 71b. 

Art. 94c. Je˝eli zaj´te prawa z papierów wartoÊcio-
wych zobowiàzanego i wierzytelnoÊci
z rachunku pieni´˝nego zosta∏y uprzednio
zaj´te przez inny organ egzekucyjny, 
prowadzàcy rachunki niezw∏ocznie zawia-
damia o tym w∏aÊciwe organy egzekucyj-
ne. 

Oddzia∏ 3. Egzekucja z papierów 
wartoÊciowych niezapisanych 

na rachunku papierów 
wartoÊciowych

Art. 95. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
papierów wartoÊciowych niezapisa-
nych na rachunku papierów wartoÊcio-
wych przez odbiór dokumentu, które-
go posiadanie jest koniecznym warun-
kiem wykonywania prawa z tych pa-
pierów. Przepisy art. 84 § 2—4 stosuje
si´ odpowiednio. 

§ 2. Zaj´te papiery wartoÊciowe niezapisa-
ne na rachunku papierów wartoÊcio-
wych organ egzekucyjny przekazuje do
sprzeda˝y podmiotowi posiadajàcemu
zezwolenie Komisji Papierów Warto-
Êciowych i Gie∏d na podejmowanie
czynnoÊci zwiàzanych z obrotem taki-
mi papierami, a w przypadku jego bra-
ku lub gdy sprzeda˝ w tym trybie wià-
za∏aby si´ z poniesieniem zbyt du˝ych
kosztów, sprzedaje je w trybie okreÊlo-
nym przepisami dzia∏u II rozdzia∏u 6
oddzia∏u 2. 

§ 3. Zlecajàc sprzeda˝ papierów wartoÊcio-
wych podmiotowi, o którym mowa
w § 2, organ egzekucyjny stosuje zasa-
dy okreÊlone w art. 93 § 8—9. 

§ 4. Je˝eli sprzeda˝ papierów wartoÊcio-
wych zobowiàzanego nast´puje w try-
bie przepisów dzia∏u II rozdzia∏u 6 od-
dzia∏u 2, a oszacowanie wartoÊci zaj´-
tych papierów wartoÊciowych przez
bieg∏ego skarbowego wiàza∏oby si´ ze
zbyt du˝ymi kosztami, organ egzeku-
cyjny, za zgodà zobowiàzanego, przyj-
muje cen´ wywo∏ania w wysokoÊci ce-
ny nominalnej papierów wartoÊcio-
wych.

Oddzia∏ 4. Egzekucja z weksla

Art. 96. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia we-
ksla, w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 1936 r. — Prawo wekslowe (Dz. U.
Nr 37, poz. 282), przez odbiór weksla, sto-
sujàc odpowiednio zasady okreÊlone
w art. 84.

Art. 96a. JednoczeÊnie z zaj´ciem weksla organ eg-
zekucyjny:

1) wzywa trasata, aby nale˝nej od niego
sumy wekslowej nie uiszcza∏ prawne-
mu posiadaczowi weksla, lecz nale˝nà
sum´ wp∏aci∏ w terminie wykupu we-
ksla organowi egzekucyjnemu,

2) zawiadamia zobowiàzanego, ˝e nie
wolno mu rozporzàdzaç zaj´tym we-
kslem ani te˝ odebraç od trasata sumy
wekslowej.

Art. 96b. § 1. Organ egzekucyjny mo˝e wykonywaç
wszelkie prawa zobowiàzanego w za-
kresie realizacji zaj´tego weksla.

§ 2. Zobowiàzany udziela organowi egze-
kucyjnemu wszelkich wyjaÊnieƒ po-
trzebnych do dochodzenia praw prze-
ciwko trasatowi.

Art. 96c. Organ egzekucyjny przedstawia weksel
do zap∏aty w trybie okreÊlonym w przepi-
sach ustawy — Prawo wekslowe lub
sprzedaje w trybie okreÊlonym przepisa-
mi dzia∏u II rozdzia∏u 6 oddzia∏u 2.

Art. 96d. § 1. Je˝eli egzekucja z weksla jest dokony-
wana w formie sprzeda˝y, organ eg-
zekucyjny, z zastrze˝eniem § 2, indo-
suje weksel na nabywc´. Dokonany
przez organ egzekucyjny indos wy-
wiera skutki indosu wpisanego przez
zobowiàzanego.

§ 2. Je˝eli na wekslu zosta∏y umieszczone
wyrazy «nie na zlecenie» lub inne za-
strze˝enie równoznaczne, organ eg-
zekucyjny mo˝e przenieÊç weksel na
nabywc´ tylko w formie i ze skutkami
zwyk∏ego przelewu.

Art. 96e. Je˝eli weksel zosta∏ ju˝ uprzednio zaj´ty
przez inny organ egzekucyjny, zobowiàza-
ny niezw∏ocznie zawiadamia o tym w∏a-
Êciwe organy egzekucyjne.

Art. 96f. § 1. Je˝eli egzekucja z weksla w trybie
okreÊlonym w art. 96c oka˝e si´ nie-
skuteczna, zaj´cie weksla staje si´ za-
j´ciem wierzytelnoÊci zabezpieczonej
wekslem.

§ 2. Do wierzytelnoÊci, o której mowa
w § 1, stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy dzia∏u II rozdzia∏u 5 oddzia∏u 1.
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Oddzia∏ 5. Egzekucja z autorskich praw 
majàtkowych i praw pokrewnych oraz z praw 

w∏asnoÊci przemys∏owej

Art. 96g. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia:
1) autorskiego prawa majàtkowego

i praw pokrewnych, 
2) patentu,
3) prawa ochronnego na wzór u˝ytko-

wy,
4) prawa z rejestracji wzoru zdobni-

czego,
5) prawa z rejestracji znaku towaro-

wego,
6) prawa do u˝ywania znaku towaro-

wego powszechnie znanego nieza-
rejestrowanego,

7) prawa z rejestracji topografii uk∏a-
du scalonego,

8) prawa do projektu racjonalizator-
skiego

oraz korzyÊci z tych praw, przez wpi-
sanie ich do protoko∏u zaj´cia i podpi-
sanie protoko∏u przez poborc´ skar-
bowego, a tak˝e zobowiàzanego lub
Êwiadków. 

§ 2. Zaj´cie praw, o których mowa w § 1
pkt 2—5, 7 i 8, mo˝e równie˝ nastàpiç
przez przes∏anie do Urz´du Patento-
wego Rzeczypospolitej Polskiej za-
wiadomienia o zaj´ciu prawa.

§ 3. Zaj´ciu nie podlega:
1) autorskie prawo majàtkowe s∏u˝à-

ce twórcy za jego ˝ycia, z wyjàt-
kiem wymagalnych wierzytelnoÊci,

2) prawo do utworu nieopublikowa-
nego, je˝eli spadkobiercy sprzeci-
wiajà si´ egzekucji z tego prawa
i sprzeciw ten jest zgodny z ujaw-
nionà wolà twórcy nierozpow-
szechniania utworu,

3) patent i prawo ochronne na wzór
u˝ytkowy o charakterze tajnym.

§ 4. Zaj´cie jest skuteczne z chwilà podpi-
sania protoko∏u zaj´cia przez osoby,
o których mowa w § 1, albo dor´cze-
nia Urz´dowi Patentowemu Rzeczy-
pospolitej Polskiej zawiadomienia
o zaj´ciu, je˝eli by∏o wczeÊniejsze.

§ 5. Organ egzekucyjny niezw∏ocznie po
dokonaniu zaj´cia:
1) dor´cza zobowiàzanemu protokó∏

zaj´cia, 
2) dor´cza odpis tytu∏u wykonawcze-

go, je˝eli uprzednio nie zosta∏ on
zobowiàzanemu dor´czony, 

3) zawiadamia zobowiàzanego, ̋ e nie
wolno mu rozporzàdzaç zaj´tymi
prawami,

4) przesy∏a do Urz´du Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek
o dokonanie we w∏aÊciwym reje-
strze wpisu o zaj´ciu prawa, je˝eli
przedmiotem zaj´cia sà prawa ob-
j´te tymi rejestrami.

Art. 96h. § 1. Poborca skarbowy zamieszcza w pro-
tokole zaj´cia opis zaj´tych praw i je-
˝eli jest to mo˝liwe — wartoÊç sza-
cunkowà zaj´tych praw.

§ 2. Je˝eli oszacowanie przez poborc´
skarbowego wartoÊci zaj´tych praw
nie jest mo˝liwe lub zaj´cie jest doko-
nane przez dor´czenie Urz´dowi Pa-
tentowemu Rzeczypospolitej Polskiej
zawiadomienia o zaj´ciu, organ egze-
kucyjny zwraca si´ do bieg∏ego skar-
bowego o oszacowanie wartoÊci tych
praw.

§ 3. Na oszacowanie dokonane przez po-
borc´ skarbowego zobowiàzanemu
przys∏uguje prawo wniesienia do or-
ganu egzekucyjnego zarzutu — w ter-
minie 7 dni od dnia zaj´cia. W przy-
padku nieuwzgl´dnienia zarzutu zo-
bowiàzanego, organ egzekucyjny
zwraca si´ do bieg∏ego skarbowego
o oznaczenie wartoÊci zaj´tych praw.

§ 4. Sprzeda˝ zaj´tych praw nast´puje
w trybie przepisów dzia∏u II rozdzia-
∏u 6 oddzia∏u 2. 

§ 5. Je˝eli zaj´te prawa zosta∏y ju˝
uprzednio zaj´te przez inny organ eg-
zekucyjny, zobowiàzany niezw∏ocznie
zawiadamia o tym w∏aÊciwe organy
egzekucyjne. 

Art. 96i. W egzekucji z wierzytelnoÊci z praw, o któ-
rych mowa w art. 96g § 1, stosuje si´ od-
powiednio przepisy dotyczàce egzekucji
z innych wierzytelnoÊci pieni´˝nych.

Oddzia∏ 6. Egzekucja z udzia∏u w spó∏ce 
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià

Art. 96j. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià, zwanej dalej «spó∏-
kà», oraz wierzytelnoÊci z tego prawa
przez przes∏anie do spó∏ki zawiado-
mienia o zaj´ciu udzia∏u i wezwanie
jej, aby ˝adnych nale˝noÊci przypada-
jàcych zobowiàzanemu z tytu∏u zaj´te-
go udzia∏u do wysokoÊci egzekwowa-
nej nale˝noÊci wraz z odsetkami z tytu-
∏u niezap∏acenia nale˝noÊci w termi-
nie i kosztami egzekucyjnymi nie uisz-
cza∏a zobowiàzanemu, lecz nale˝ne
kwoty przekaza∏a organowi egzeku-
cyjnemu na pokrycie nale˝noÊci.
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§ 2. Zaj´cie udzia∏u oraz wierzytelnoÊci
z tego prawa jest dokonane z chwilà
dor´czenia spó∏ce zawiadomienia,
o którym mowa w § 1.

§ 3. Organ egzekucyjny jednoczeÊnie
z przes∏aniem spó∏ce zawiadomienia
o zaj´ciu:

1) kieruje do sàdu rejestrowego
wniosek o dokonanie w Krajowym
Rejestrze Sàdowym wpisu o zaj´-
ciu udzia∏u,

2) zawiadamia zobowiàzanego, ̋ e nie
wolno mu odebraç nale˝noÊci,
o których mowa w § 1, ani rozpo-
rzàdzaç zaj´tym udzia∏em,

3) dor´cza zobowiàzanemu odpis ty-
tu∏u wykonawczego, o ile nie zosta∏
wczeÊniej dor´czony, a tak˝e odpis
wniosku, o którym mowa w pkt 1.

Art. 96k. § 1. Je˝eli egzekucja z nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych zobowiàzanemu z tytu∏u za-
j´tego udzia∏u nie prowadzi do pe∏ne-
go pokrycia dochodzonej nale˝noÊci,
organ egzekucyjny wyst´puje do w∏a-
Êciwego sàdu rejestrowego o zarzà-
dzenie sprzeda˝y zaj´tego udzia∏u.

§ 2. Je˝eli sàd nie zarzàdzi sprzeda˝y zaj´-
tego udzia∏u, pozostajà w mocy doko-
nane czynnoÊci egzekucyjne.

§ 3. Je˝eli sàd zarzàdzi sprzeda˝ udzia∏u,
a umowa spó∏ki:

1) nie zawiera ograniczeƒ zbycia
udzia∏u albo

2) zawiera ograniczenia zbycia udzia-
∏u, lecz spó∏ka, w terminach i na za-
sadach okreÊlonych w Kodeksie
spó∏ek handlowych, nie wystàpi
o dokonanie oszacowania wartoÊci
zaj´tego udzia∏u albo wystàpi o ta-
kie oszacowanie, ale nie wska˝e
osoby, która nab´dzie udzia∏, albo
osoba wskazana przez spó∏k´ nie
wp∏aci organowi egzekucyjnemu
ustalonej ceny

— organ egzekucyjny sprzedaje zaj´-
ty udzia∏, stosujàc odpowiednio prze-
pisy rozdzia∏u 6 oddzia∏u 2, z zastrze-
˝eniem § 4.

§ 4. Je˝eli sàd rejestrowy dokona∏ osza-
cowania wartoÊci zaj´tego udzia∏u,
organ egzekucyjny przyjmuje kwot´
oszacowania jako cen´ wywo∏ania.

Oddzia∏ 7. Egzekucja z pozosta∏ych 
praw majàtkowych

Art. 96l. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia in-
nych praw majàtkowych ni˝ okreÊlone
w art. 89—96k, przez:

1) odbiór dokumentu, je˝eli warunkiem
wykonywania prawa majàtkowego jest
posiadanie dokumentu, albo

2) zawiadomienie d∏u˝nika zobowiàzane-
go, je˝eli zaj´te prawo majàtkowe jest
tego rodzaju, ̋ e jest oznaczony podmiot
obcià˝ony wzgl´dem zobowiàzanego.

Art. 96m. W egzekucji z pozosta∏ych praw majàtko-
wych stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u II rozdzia∏u 5 oddzia∏u 1, z tym ˝e
w przypadku sprzeda˝y stosuje si´ prze-
pisy dotyczàce sprzeda˝y ruchomoÊci.”;

66) w art. 97:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zaj´ciu podlegajà ruchomoÊci zobowiàza-
nego, znajdujàce si´ zarówno w jego w∏a-
daniu, jak i we w∏adaniu innej osoby, je˝e-
li nie zosta∏y wy∏àczone spod egzekucji lub
od niej zwolnione.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Mo˝na dokonaç zaj´cia ruchomoÊci stano-
wiàcej wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà spó∏ki niepo-
siadajàcej osobowoÊci prawnej lub wspó∏-
w∏asnoÊç w cz´Êciach u∏amkowych, której
zobowiàzany jest wspó∏w∏aÊcicielem, je˝e-
li pozostali wspó∏w∏aÊciciele wyra˝à zgod´
na sprzeda˝ takiej ruchomoÊci. Po sprzeda-
˝y ruchomoÊci ka˝demu z pozosta∏ych
wspó∏w∏aÊcicieli organ egzekucyjny prze-
kazuje kwot´ uzyskanà ze sprzeda˝y odpo-
wiadajàcà ich cz´Êci u∏amkowej we wspó∏-
w∏asnoÊci lub udzia∏owi okreÊlonemu
w umowie spó∏ki.”,

c) dodaje si´ § 4a i 4b w brzmieniu:

„§ 4a. Je˝eli organ egzekucyjny nie uzyska∏ zgo-
dy, o której mowa w § 4, dokonuje zaj´cia
udzia∏u zobowiàzanego we wspó∏w∏asno-
Êci. Zaj´cie cz´Êci u∏amkowej wspó∏w∏a-
snoÊci ruchomoÊci nast´puje w sposób
przewidziany dla zaj´cia ruchomoÊci, lecz
sprzeda˝y podlega tylko zaj´ty udzia∏ zo-
bowiàzanego. 

§ 4b. Innym wspó∏w∏aÊcicielom lub ka˝demu
z nich przys∏uguje prawo nabycia zaj´tego
udzia∏u zobowiàzanego po cenie oszaco-
wania tego udzia∏u. Je˝eli zamiar nabycia
zaj´tego udzia∏u zg∏osi wi´cej ni˝ jeden
wspó∏w∏aÊciciel, organ egzekucyjny
sprzedaje udzia∏ temu wspó∏w∏aÊcicielo-
wi, który zaoferowa∏ najwy˝szà cen´.”,

d) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Nie podlegajà zaj´ciu ruchomoÊci o warto-
Êci ponad kwot´ potrzebnà do zaspokoje-
nia egzekwowanej nale˝noÊci wraz z odset-
kami z tytu∏u niezap∏acenia nale˝noÊci
w terminie i kosztami egzekucyjnymi, je˝e-
li zobowiàzany posiada innà podlegajàcà
egzekucji ruchomoÊç o wartoÊci wystar-
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czajàcej na zaspokojenie tych nale˝noÊci,
a sprzeda˝ egzekucyjna tej ruchomoÊci nie
nastr´cza trudnoÊci.”;

67) w art. 98:
a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Zaj´cie ruchomoÊci nast´puje przez wpisa-
nie jej do protoko∏u zaj´cia i podpisanie
protoko∏u przez poborc´ skarbowego. Pro-
tokó∏ podpisujà tak˝e zobowiàzany lub
Êwiadkowie.

§ 2. Zobowiàzanemu dor´cza si´ odpis proto-
ko∏u zaj´cia, a tak˝e odpis tytu∏u wykonaw-
czego, je˝eli uprzednio nie zosta∏ on zobo-
wiàzanemu dor´czony.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W przypadku zaj´cia Êrodka transportu
podlegajàcego rejestracji na podstawie od-
r´bnych przepisów, organ egzekucyjny
niezw∏ocznie zawiadamia w∏aÊciwy organ
prowadzàcy rejestracj´ o dokonanym zaj´-
ciu.”;

68) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. § 1. Poborca skarbowy zamieszcza w pro-
tokole zaj´cia opis ka˝dej zaj´tej ru-
chomoÊci wed∏ug cech jej w∏aÊci-
wych, a ponadto oznacza jej wartoÊç
szacunkowà, o ile przepisy § 2 i 3 nie
stanowià inaczej. Przy sporzàdzaniu
protoko∏u zaj´cia zobowiàzanemu
przys∏uguje prawo przedstawienia ra-
chunków i innych dowodów dla ozna-
czenia wartoÊci szacunkowej zaj´tej
ruchomoÊci.

§ 2. Zobowiàzanemu przys∏uguje w ter-
minie 5 dni od daty zaj´cia ruchomo-
Êci prawo wniesienia do organu egze-
kucyjnego skargi na oszacowanie do-
konane przez poborc´ skarbowego.
W tym przypadku organ egzekucyjny
jest obowiàzany wezwaç bieg∏ego
skarbowego do oszacowania warto-
Êci zaj´tej ruchomoÊci.

§ 3. Zaj´te wyroby u˝ytkowe ze z∏ota, pla-
tyny i srebra nie mogà byç oszacowa-
ne poni˝ej wartoÊci kruszcu, z którego
zosta∏y wytworzone. Oszacowanie
wartoÊci takich ruchomoÊci nast´pu-
je przez bieg∏ego skarbowego. Doty-
czy to równie˝ oszacowania wartoÊci
zaj´tych innych kosztownoÊci, a tak˝e
maszyn i innych urzàdzeƒ produkcyj-
nych oraz Êrodków transportu. 

§ 4. Organ egzekucyjny mo˝e wezwaç
bieg∏ego skarbowego dla oszacowa-
nia wartoÊci innych zaj´tych rucho-
moÊci, je˝eli uzna to za potrzebne. Or-
gan egzekucyjny mo˝e równie˝
w tych przypadkach zwróciç si´ o wy-
ra˝enie opinii do instytucji zajmujàcej
si´ badaniem cen.”;

69) w art. 100 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli zaj´ta ruchomoÊç stanowi dobro kultu-
ry w rozumieniu odr´bnych przepisów, po-
borca skarbowy oddaje jà pod dozór w∏aÊci-
wej paƒstwowej instytucji kultury. Dozór nad
zaj´tymi ruchomoÊciami ze z∏ota, platyny
i srebra oraz innymi kosztownoÊciami niesta-
nowiàcymi dóbr kultury sprawuje organ eg-
zekucyjny.”;

70) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. § 1. Zaj´te ruchomoÊci, z zastrze˝eniem
§ 2 i 3, organ egzekucyjny:

1) sprzedaje w drodze licytacji pu-
blicznej, 

2) sprzedaje po cenie oszacowania
podmiotom prowadzàcym dzia-
∏alnoÊç handlowà, 

3) przekazuje do sprzeda˝y podmio-
tom prowadzàcym sprzeda˝ komi-
sowà tego rodzaju ruchomoÊci, 

4) sprzedaje w drodze przetargu
ofert, 

5) sprzedaje z wolnej r´ki.

§ 2. Zaj´te przedmioty stanowiàce do-
bro kultury w rozumieniu odr´bnych
przepisów organ egzekucyjny,
w uzgodnieniu z w∏aÊciwym ze
wzgl´du na miejsce zaj´cia tych
przedmiotów wojewódzkim konser-
watorem zabytków, a w przypadku
materia∏ów bibliotecznych — dyrek-
torem Biblioteki Narodowej w War-
szawie, zg∏asza w celu nabycia insty-
tucji, o której mowa w art. 100 § 3,
lub przedsi´biorcy zajmujàcemu si´
obrotem tymi przedmiotami. Osza-
cowanie wartoÊci takich przedmio-
tów nast´puje w trybie przewidzia-
nym w art. 99 § 3. 

§ 3. Sprzeda˝, o której mowa w § 2, na-
st´puje po cenie oszacowania.

§ 4. Zaj´te waluty obce lub inne wartoÊci
dewizowe organ egzekucyjny sprze-
daje bankom posiadajàcym zezwo-
lenie dewizowe w rozumieniu od-
r´bnych przepisów.”;

71) dodaje si´ art. 105a—105d w brzmieniu:

„Art. 105a. § 1. Licytacja publiczna odbywa si´
w terminie i miejscu wyznaczonym
przez organ egzekucyjny.

§ 2. Organ egzekucyjny og∏asza o licy-
tacji przez obwieszczenie. Ob-
wieszczenie zawiera:

1) miejsce i termin licytacji,

2) okreÊlenie ruchomoÊci, które
majà byç sprzedane, z podaniem
ich rodzaju i kwoty oszacowania,
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3) miejsce i termin, w którym mo˝-
na oglàdaç ruchomoÊci przed li-
cytacjà,

4) imi´ i nazwisko lub firm´ oraz
adres zobowiàzanego.

§ 3. Najpóêniej na 3 dni przed dniem li-
cytacji, a w przypadkach okreÊlo-
nych w art. 104 § 2 — najpóêniej na
godzin´ przed rozpocz´ciem licyta-
cji, organ egzekucyjny umieszcza
obwieszczenie o licytacji w miej-
scu, w którym ma odbyç si´ licyta-
cja, na tablicy og∏oszeƒ organu eg-
zekucyjnego i w innych miejscach,
gdzie umieszczenie takiego ob-
wieszczenia uzna za celowe. 

§ 4. Odpis obwieszczenia o licytacji or-
gan egzekucyjny dor´cza zobowià-
zanemu najpóêniej na 3 dni przed
dniem licytacji.

§ 5. Je˝eli szacunkowa wartoÊç sprze-
dawanej ruchomoÊci przewy˝sza
kwot´ 4 500 z∏, organ egzekucyjny
zamieszcza ponadto obwieszczenie
o licytacji w prasie, a w szczególno-
Êci w dzienniku poczytnym w danej
miejscowoÊci.

§ 6. Przepisu § 5 nie stosuje si´ w przy-
padkach, gdy sprzeda˝ mo˝e nastà-
piç bezpoÊrednio po zaj´ciu rucho-
moÊci.

§ 7. Licytacji nie mo˝na rozpoczàç póê-
niej ni˝ w dwie godziny po terminie
oznaczonym w obwieszczeniu o li-
cytacji.

Art. 105b. § 1. Je˝eli szacunkowa wartoÊç sprze-
dawanej ruchomoÊci przekracza
kwot´ 4 500 z∏, osoby przyst´pujà-
ce do przetargu obowiàzane sà z∏o-
˝yç organowi egzekucyjnemu wa-
dium w wysokoÊci 1/10 kwoty
oszacowania.

§ 2. Wadium zalicza si´ na cen´ sprze-
da˝y lub zwraca, chyba ̋ e niniejsza
ustawa stanowi inaczej.

Art. 105c. § 1. Licytacja odbywa si´ ustnie i rozpo-
czyna si´ od wywo∏ania ceny. Za-
oferowana cena przestaje wiàzaç
uczestnika licytacji, je˝eli inny
uczestnik zaoferowa∏ cen´ wy˝szà,
zwanà dalej «postàpieniem». Po-
borca skarbowy przyzna w∏asnoÊç
sprzedanej ruchomoÊci, zwane da-
lej «przybiciem», osobie, która za-
oferowa∏a najwy˝szà cen´, je˝eli po
trzykrotnym wezwaniu do dalszych
postàpieƒ nikt wi´cej nie zaofero-
wa∏.

§ 2. Licytacj´ uwa˝a si´ za niedosz∏à do
skutku, je˝eli nie weêmie w niej

udzia∏u przynajmniej dwóch
uczestników, jak równie˝ gdy ˝a-
den z uczestników nie zaoferowa∏
nawet ceny wywo∏ania.

§ 3. Ponowna licytacja mo˝e byç wy-
znaczona po podaniu o tym do pu-
blicznej wiadomoÊci w terminach
i w sposób okreÊlony w art. 105a
§ 3—5.

§ 4. Je˝eli kwota uzyskana ze sprzeda˝y
cz´Êci zaj´tych ruchomoÊci wystar-
cza na zaspokojenie egzekwowa-
nych nale˝noÊci wraz z odsetkami
z tytu∏u niezap∏acenia nale˝noÊci
w terminie i kosztami egzekucyjny-
mi, poborca skarbowy przerywa li-
cytacj´, a organ egzekucyjny zwal-
nia pozosta∏e ruchomoÊci spod za-
j´cia.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje si´ do ru-
chomoÊci zaj´tych w post´powa-
niu celnym.

Art. 105d. § 1. Nabywca jest obowiàzany uiÊciç
natychmiast po udzieleniu mu
przybicia przynajmniej cen´ wywo-
∏ania lub przed∏o˝yç poborcy skar-
bowemu czek potwierdzony wysta-
wiony na organ egzekucyjny na
kwot´ wynoszàcà co najmniej cen´
wywo∏ania ruchomoÊci. Je˝eli tej
ceny nie uiÊci lub nie przed∏o˝y cze-
ku potwierdzonego, traci prawo
wynik∏e z przybicia i nie mo˝e
uczestniczyç w dalszej licytacji. Po-
borca skarbowy wznawia nie-
zw∏ocznie licytacj´ tej samej rucho-
moÊci, rozpoczynajàc jà od ceny
wywo∏ania.

§ 2. Ró˝nic´ mi´dzy cenà nabycia
a kwotà, na którà wystawiony zo-
sta∏ czek potwierdzony lub wp∏aco-
nà po udzieleniu przybicia, nabyw-
ca ureguluje, pod rygorem przewi-
dzianym w § 1, do godziny dwuna-
stej dnia nast´pnego. Nabywca,
który w tym terminie nie zap∏aci
reszty ceny, traci prawo wynik∏e
z przybicia i prawo do zwrotu kwo-
ty uregulowanej w czasie licytacji
gotówkà lub czekiem potwierdzo-
nym.

§ 3. Osoby, które utraci∏y prawo wyni-
k∏e z przybicia, tracà prawo do
zwrotu kwoty wp∏aconej tytu∏em
wadium.”;

72) w art. 107:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Prawo w∏asnoÊci zaj´tych ruchomoÊci, b´-
dàcych przedmiotem licytacji, nabywa
osoba, która z zachowaniem przepisów
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o przeprowadzaniu licytacji zaoferowa∏a
najwy˝szà cen´, uzyska∏a przybicie i zap∏a-
ci∏a ca∏à cen´ w terminie. Nabywca nie mo-
˝e domagaç si´ uniewa˝nienia licytacji
i nabycia ruchomoÊci ani te˝ obni˝enia ce-
ny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego
oszacowania lub innej przyczyny.

§ 2. Nabywca, który sta∏ si´ w∏aÊcicielem naby-
tej ruchomoÊci, natychmiast jà odbiera,
z zastrze˝eniem § 2c. Je˝eli nabywca nie
odbierze natychmiast nabytej ruchomoÊci,
obowiàzany jest uiÊciç koszty jej przecho-
wywania od dnia licytacji do dnia odbioru.
WysokoÊç kosztów okreÊla organ egzeku-
cyjny.”,

b) dodaje si´ § 2a—2d w brzmieniu:

„§ 2a. Zobowiàzany, wierzyciel oraz uczestnik li-
cytacji mogà zg∏osiç do protoko∏u licytacji
skarg´ na naruszenie przepisów o prze-
prowadzaniu licytacji. Skarga podlega
rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia
zg∏oszenia. 

§ 2b. W sprawie skargi na naruszenie przepi-
sów o przeprowadzaniu licytacji postano-
wienie wydaje organ nadzoru. Na posta-
nowienie organu nadzoru oddalajàce
skarg´ s∏u˝y za˝alenie.

§ 2c. Wniesienie skargi wstrzymuje wydanie
sprzedanej rzeczy nabywcy do czasu roz-
patrzenia skargi. Nie dotyczy to rzeczy ∏a-
two psujàcych si´ oraz rzeczy wydanych
nabywcy przed wniesieniem za˝alenia. 

§ 2d. Nabywca mo˝e zrzec si´ nabytej rzeczy
i ˝àdaç zwrotu zap∏aconej ceny, je˝eli
w terminie, o którym mowa w § 2a, skar-
ga nie zosta∏a rozpatrzona, a nabywcy
rzecz nie zosta∏a wydana.”;

73) dodaje si´ art. 107a—107d w brzmieniu:

„Art. 107a. § 1. Organ egzekucyjny organizuje, za
zgodà wierzyciela i zobowiàzane-
go, przetarg ofert, je˝eli zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, ˝e
w wyniku sprzeda˝y zaj´tej rucho-
moÊci w drodze licytacji publicznej
nie uzyska si´ korzystnej ceny.

§ 2. W przetargu ofert nie mogà uczest-
niczyç osoby, o których mowa
w art. 107 § 4.

§ 3. Ka˝dy oferent mo˝e z∏o˝yç jednà
ofert´.

Art. 107b. § 1. Organ egzekucyjny zaprasza do
udzia∏u w przetargu ofert, zamiesz-
czajàc og∏oszenia w sposób
i w miejscach wskazanych w art.
105a § 3 i 5. 

§ 2. Og∏oszenie o przetargu ofert za-
wiera co najmniej:

1) nazw´ i adres organu egzekucyj-
nego,

2) ruchomoÊci, które majà byç
sprzedane, z podaniem ich ro-
dzaju oraz wartoÊci szacunkowej
i ceny wywo∏ania,

3) miejsce i termin sk∏adania ofert,

4) miejsce i termin otwarcia ofert,

5) miejsce i termin, w którym mo˝-
na oglàdaç ruchomoÊci,

6) imi´ i nazwisko lub firm´ oraz
adres zobowiàzanego.

§ 3. Wyznaczony przez organ egzeku-
cyjny termin do zg∏aszania ofero-
wanej ceny za ruchomoÊci zg∏oszo-
ne do sprzeda˝y w drodze przetar-
gu ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝
3 dni od daty podania og∏oszenia
o przetargu ofert do publicznej wia-
domoÊci.

§ 4. Cena wywo∏ania przy sprzeda˝y
w drodze przetargu ofert wynosi
3/4 wartoÊci szacunkowej rucho-
moÊci. Sprzeda˝ ta nie mo˝e nastà-
piç za cen´ ni˝szà od ceny wywo∏a-
nia.

Art. 107c. § 1. Oferty otwiera w miejscu i terminie
okreÊlonym w og∏oszeniu o prze-
targu komisja powo∏ana przez or-
gan egzekucyjny.

§ 2. W przetargu ofert uczestniczà ofe-
renci obecni przy otwieraniu ofert.

§ 3. Imi´ i nazwisko lub firma oraz ad-
res oferenta, którego oferta jest
otwierana, a tak˝e cena podana
w ofercie og∏aszane sà osobom
obecnym oraz odnotowywane
w protokole post´powania przetar-
gowego.

§ 4. Przy dokonywaniu wyboru oferty
wybiera si´ ofert´ z najkorzystniej-
szà cenà.

§ 5. Wynik przetargu og∏asza si´ nie-
zw∏ocznie po otwarciu wszystkich
ofert.

Art. 107d. § 1. Przy sprzeda˝y zaj´tych ruchomo-
Êci w drodze przetargu ofert stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art.
105b, 105c i art. 107 § 1—3, z tym ̋ e
przez dat´ licytacji rozumie si´
dzieƒ otwarcia ofert.

§ 2. Je˝eli sprzeda˝ zaj´tych ruchomo-
Êci w drodze przetargu ofert nie
dojdzie do skutku, organ egzeku-
cyjny sprzedaje je w drodze licyta-
cji publicznej.”;

74) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. § 1. Zaj´te ruchomoÊci, które nie zosta∏y
sprzedane w trybie wskazanym
w art. 105 § 1 pkt 1—4, a w przypad-
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ku sprzeda˝y licytacyjnej — w dru-
gim jej terminie, organ egzekucyjny
sprzedaje z wolnej r´ki po cenie
okreÊlonej przez ten organ, jednak
nie ni˝szej od 1/3 ich wartoÊci sza-
cunkowej.

§ 2. Zaj´te ruchomoÊci, niesprzedane
w trybie § 1, organ egzekucyjny
sprzedaje po cenie stosowanej przy
skupie przedmiotów u˝ywanych lub
skupie surowców wtórnych jednost-
kom organizacyjnym ochrony zdro-
wia i pomocy spo∏ecznej, placów-
kom oÊwiatowym, instytucjom kul-
tury oraz organizacjom charytatyw-
nym, je˝eli mogà byç przez te pod-
mioty wykorzystane przy realizacji
ich zadaƒ statutowych. 

§ 3. Zaj´te ruchomoÊci, niesprzedane
w trybie § 2, organ egzekucyjny
sprzedaje jednostkom prowadzà-
cym skup przedmiotów u˝ywanych
lub surowców wtórnych.”;

75) dodaje si´ art. 108a w brzmieniu:

„Art. 108a. Zaj´te ruchomoÊci, które nie zosta∏y
sprzedane w trybie okreÊlonym w art.
108, organ egzekucyjny zwraca zobo-
wiàzanemu.”;

76) art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109 § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczególny tryb po-
st´powania przy: 

1) sprzeda˝y zaj´tych ruchomoÊci
ulegajàcych szybkiemu zepsuciu,
zapewniajàcy ich niezw∏ocznà
sprzeda˝, 

2) przechowywaniu i sprzeda˝y zaj´-
tych ruchomoÊci ze szlachetnych
metali, kamieni szlachetnych i pó∏-
szlachetnych, pere∏ naturalnych
i hodowlanych, korali i burszty-
nów, zapewniajàcy prawid∏owà
wycen´ zaj´tych ruchomoÊci oraz
zapobiegajàcy ich kradzie˝y.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych oraz Ministrem Obro-
ny Narodowej, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczególny tryb post´-
powania przy przechowywaniu
i sprzeda˝y zaj´tych broni, amunicji,
materia∏ów wybuchowych i innych
przedmiotów, na których posiadanie
jest wymagane zezwolenie, wyklu-
czajàcy mo˝liwoÊç dostania si´ tych
ruchomoÊci do osób nieuprawnio-
nych.”;

77) skreÊla si´ art. 110 i 111;

78) w dziale II rozdzia∏y 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„Rozdzia∏  7

Egzekucja z nieruchomoÊci

Oddzia∏ 1. Zasady ogólne

Art. 110. § 1. Z nieruchomoÊci mo˝e byç przepro-
wadzona egzekucja administracyjna,
je˝eli zastosowanie Êrodków egzeku-
cyjnych, o których mowa w rozdzia-
∏ach 2—6, nie by∏o mo˝liwe lub okaza-
∏o si´ bezskuteczne.

§ 2. Egzekucja administracyjna z nieru-
chomoÊci mo˝e byç prowadzona tyl-
ko w celu wyegzekwowania nale˝no-
Êci pieni´˝nych okreÊlonych lub usta-
lonych w decyzji ostatecznej lub wy-
nikajàcych z orzeczenia sàdu zaopa-
trzonego w klauzul´ wykonalnoÊci. 

§ 3. Organ egzekucyjny, je˝eli nie jest jed-
noczeÊnie wierzycielem dochodzonej
nale˝noÊci, podejmuje czynnoÊci eg-
zekucyjne zwiàzane z egzekucjà z nie-
ruchomoÊci po otrzymaniu od wie-
rzyciela zaliczki na pokrycie przewidy-
wanych wydatków.

§ 4. Wierzyciel wp∏aca organowi egzeku-
cyjnemu zaliczk´ sukcesywnie,
w miar´ podejmowania przez ten or-
gan kolejnych czynnoÊci egzekucyj-
nych. WysokoÊç poszczególnych
wp∏at zaliczki okreÊla organ egzeku-
cyjny na podstawie przewidywanych
wydatków egzekucyjnych. 

§ 5. ¸àczna kwota zaliczki nie mo˝e byç
wi´ksza ni˝ 5% egzekwowanej nale˝-
noÊci wraz z odsetkami z tytu∏u nieza-
p∏acenia jej w terminie i nie wi´ksza
ni˝ pi´tnastokrotna wysokoÊç najni˝-
szego wynagrodzenia za prac´ okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach,
z tym ˝e kwot´ odsetek i wysokoÊç
najni˝szego wynagrodzenia przyjmu-
je si´ na dzieƒ ustalenia pierwszej za-
liczki.

§ 6. Organ egzekucyjny zwraca zaliczk´
wierzycielowi przy podziale kwot uzy-
skanych z egzekucji do wysokoÊci wy-
egzekwowanych kwot na pokrycie
wydatków egzekucyjnych.

§ 7. W przypadku niewp∏acenia zaliczki,
o której mowa w § 4, organ egzeku-
cyjny wzywa wierzyciela do jej wp∏a-
cenia w terminie 7 dni od dnia dor´-
czenia wezwania, a po bezskutecz-
nym up∏ywie tego terminu umarza
post´powanie egzekucyjne.
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Art. 110a. Je˝eli nieruchomoÊç po∏o˝ona jest na
obszarze dzia∏ania kilku organów egze-
kucyjnych, organ prowadzàcy egzekucj´
powiadamia o wszcz´ciu, a nast´pnie
o ukoƒczeniu egzekucji inne organy eg-
zekucyjne, na których obszarze dzia∏ania
nieruchomoÊç jest po∏o˝ona.

Art. 110b. Uczestnikami post´powania egzekucyj-
nego z nieruchomoÊci oprócz wierzycie-
la i zobowiàzanego sà równie˝ osoby,
którym przys∏ugujà prawa rzeczowe
ograniczone lub roszczenia albo prawa
osobiste zabezpieczone na nieruchomo-
Êci, a gdy przedmiotem egzekucji jest
u˝ytkowanie wieczyste, tak˝e organ, któ-
ry zawar∏ umow´ o oddanie nierucho-
moÊci w u˝ytkowanie wieczyste.

Oddzia∏ 2. Zaj´cie 

Art. 110c. § 1. Organ egzekucyjny przyst´puje do
egzekucji administracyjnej z nieru-
chomoÊci przez zaj´cie nieruchomo-
Êci.

§ 2. Zaj´cie nast´puje przez wezwanie
zobowiàzanego, aby zap∏aci∏ egze-
kwowanà nale˝noÊç pieni´˝nà wraz
z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia
jej w terminie i kosztami egzekucyj-
nymi w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia wezwania, pod rygorem
przystàpienia do opisu i oszacowa-
nia wartoÊci nieruchomoÊci.

§ 3. RównoczeÊnie z wys∏aniem zobo-
wiàzanemu wezwania, o którym
mowa w § 2, organ egzekucyjny
przesy∏a do sàdu w∏aÊciwego do
prowadzenia ksi´gi wieczystej wnio-
sek o dokonanie w ksi´dze wieczy-
stej wpisu o wszcz´ciu egzekucji lub
sk∏ada wniosek do zbioru dokumen-
tów, a tak˝e przesy∏a wierzycielowi
zawiadomienie o zaj´ciu nierucho-
moÊci.

§ 4. Zaj´cie nieruchomoÊci jest dokona-
ne z chwilà dor´czenia zobowiàza-
nemu wezwania, o którym mowa
w § 2, z tym ˝e dla zobowiàzanego,
któremu nie dor´czono wezwania,
jak te˝ w stosunku do osób trzecich,
nieruchomoÊç jest zaj´ta z chwilà
dokonania wpisu w ksi´dze wieczy-
stej lub z∏o˝enia wniosku organu eg-
zekucyjnego do zbioru dokumen-
tów, z zastrze˝eniem § 5.

§ 5. Dla ka˝dego, kto wiedzia∏ o wszcz´-
ciu egzekucji, skutki zaj´cia powsta-
jà z chwilà, gdy o wszcz´ciu egzeku-
cji powzià∏ wiadomoÊç, chocia˝by
wezwanie nie zosta∏o jeszcze zobo-
wiàzanemu wys∏ane ani wpis
w ksi´dze wieczystej nie by∏ jeszcze
dokonany. 

§ 6. W przypadku gdy miejsce pobytu
zobowiàzanego lub innego uczestni-
ka post´powania egzekucyjnego nie
jest znane, organ egzekucyjny wy-
st´puje do w∏aÊciwego sàdu o usta-
nowienie kuratora do zast´powania
osoby nieobecnej. Kurator wykonu-
je swoje czynnoÊci tak˝e w interesie
innych osób, którym w dalszym toku
post´powania dor´czenia nie b´dà
mog∏y byç dokonane. Kurator mo˝e
jednak reprezentowaç równocze-
Ênie tylko osoby, których interesy
nie sà sprzeczne. 

Art. 110d. § 1. Organ egzekucyjny ∏àczy post´po-
wania egzekucyjne prowadzone co
do kilku nieruchomoÊci tego same-
go zobowiàzanego lub co do kilku
cz´Êci tej samej nieruchomoÊci, jak
równie˝ post´powania egzekucyjne
dotyczàce cz´Êci nieruchomoÊci i jej
ca∏oÊci, je˝eli odpowiada to celowi
egzekucji i nie ma przeszkód natury
prawnej lub gospodarczej.

§ 2. Je˝eli nieruchomoÊci sà po∏o˝one
na obszarze dzia∏ania ró˝nych orga-
nów egzekucyjnych, po∏àczenie za-
rzàdza ten organ, który pierwszy
wszczà∏ egzekucj´.

§ 3. Post´powanie egzekucyjne mo˝na
rozdzieliç, je˝eli w dalszym jego toku
odpadnà przyczyny, które spowodo-
wa∏y po∏àczenie. 

Art. 110e. § 1. Zaj´cie obejmuje nieruchomoÊç i to
wszystko, co mo˝e stanowiç przed-
miot obcià˝enia hipotekà, a tak˝e
po˝ytki z nieruchomoÊci. 

§ 2. Je˝eli egzekucj´ prowadzi si´ w celu
dochodzenia nale˝noÊci z umów
ubezpieczenia lub wierzytelnoÊci za-
bezpieczonych hipotekà, zaj´cie
obejmuje tak˝e prawa wynikajàce
z umów ubezpieczenia przedmiotów
wymienionych w § 1. 

Art. 110f. § 1. Rozporzàdzenie nieruchomoÊcià po
jej zaj´ciu nie ma wp∏ywu na dalsze
post´powanie egzekucyjne. Nabyw-
ca mo˝e uczestniczyç w post´powa-
niu w charakterze zobowiàzanego.
W ka˝dym przypadku czynnoÊci eg-
zekucyjne sà wa˝ne w stosunku do
nabywcy. 

§ 2. Rozporzàdzenia przedmiotami pod-
legajàcymi zaj´ciu razem z nieru-
chomoÊcià po ich zaj´ciu sà niewa˝-
ne. Nie dotyczy to rozporzàdzeƒ za-
rzàdcy nieruchomoÊci w zakresie je-
go ustawowych uprawnieƒ. 

Art. 110g. § 1. Zaj´tà nieruchomoÊç pozostawia si´
w zarzàdzie zobowiàzanego, do któ-
rego stosuje si´ wówczas przepisy
o zarzàdcy. 
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§ 2. Je˝eli prawid∏owe sprawowanie za-
rzàdu tego wymaga, organ egzeku-
cyjny odbiera zobowiàzanemu za-
rzàd i ustanawia innego zarzàdc´.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ równie˝ do za-
rzàdcy ustanowionego przez organ
egzekucyjny. 

§ 4. Zarzàdca mo˝e zatrudniç zobowià-
zanego i jego rodzin´ za wynagro-
dzeniem. 

§ 5. Zobowiàzanemu, któremu odebra-
no zarzàd, pozostawia si´ pomiesz-
czenia w zaj´tej nieruchomoÊci, je-
˝eli z nich korzysta∏ w chwili zaj´cia.
Organ egzekucyjny mo˝e jednak za-
rzàdziç, w formie postanowienia,
odebranie pomieszczeƒ, je˝eli zobo-
wiàzany lub jego domownik prze-
szkadza zarzàdcy w wykonywaniu
zarzàdu. 

§ 6. Zobowiàzany, w stosunku do które-
go organ egzekucyjny zarzàdzi∏ ode-
branie pomieszczeƒ, mo˝e wytoczyç
powództwo o pozostawienie po-
mieszczeƒ w jego u˝ytkowaniu. Do
powództwa stosuje si´ odpowied-
nio przepisy Kodeksu post´powania
cywilnego dotyczàce powództwa
o zwolnienie zaj´tego przedmiotu
od egzekucji administracyjnej.

§ 7. Je˝eli sàd oddali∏ powództwo, o któ-
rym mowa w § 6, organ egzekucyjny
wyst´puje z wnioskiem o odebranie
pomieszczeƒ do w∏aÊciwego organu
egzekucyjnego w zakresie egzekucji
administracyjnej obowiàzków o cha-
rakterze niepieni´˝nym. Podstawà
wszcz´cia egzekucji jest orzeczenie
sàdowe oddalajàce powództwo, za-
opatrzone w klauzul´ wykonalnoÊci.

§ 8. Organ egzekucyjny wydaje w spra-
wach dotyczàcych ustanowienia
bàdê odebrania zarzàdu postano-
wienie, na które przys∏uguje za˝ale-
nie. 

Art. 110h. § 1. Je˝eli zarzàdca przy obejmowaniu
zarzàdu napotyka przeszkody, organ
egzekucyjny wprowadza go w za-
rzàd nieruchomoÊcià. Do wprowa-
dzenia w zarzàd nieruchomoÊcià
stosuje si´ odpowiednio art. 46.

§ 2. Po ustanowieniu zarzàdcy organ eg-
zekucyjny wzywa osoby korzystajà-
ce z nieruchomoÊci, aby przypadajà-
ce od nich zaleg∏e, bie˝àce i przysz∏e
Êwiadczenia, które stanowià dochód
z nieruchomoÊci, uiszcza∏y do ràk za-
rzàdcy. W wezwaniu nale˝y uprze-
dziç, ̋ e uiszczenie do ràk zobowiàza-
nego b´dzie bezskuteczne w stosun-
ku do wierzyciela. 

Art.110i. § 1. Zarzàdca zaj´tej nieruchomoÊci jest
obowiàzany wykonywaç czynnoÊci
potrzebne do prowadzenia prawi-
d∏owej gospodarki. Ma on prawo
pobieraç zamiast zobowiàzanego
wszelkie po˝ytki z nieruchomoÊci,
rozporzàdzaç nimi w granicach zwy-
k∏ego zarzàdu oraz prowadziç spra-
wy, które przy wykonywaniu takiego
zarzàdu oka˝à si´ potrzebne.
W sprawach wynikajàcych z zarzàdu
nieruchomoÊcià zarzàdca mo˝e po-
zywaç i byç pozywany. 

§ 2. Zarzàdcy wolno zaciàgaç tylko takie
zobowiàzania, które mogà byç za-
spokojone z po˝ytków z nierucho-
moÊci i sà gospodarczo uzasadnio-
ne. 

§ 3. CzynnoÊci przekraczajàce zakres
zwyk∏ego zarzàdu zarzàdca mo˝e
wykonywaç tylko za zgodà zobowià-
zanego, a w jej braku — za zezwole-
niem organu egzekucyjnego, który
przed wydaniem postanowienia wy-
s∏uchuje zobowiàzanego i zarzàdc´,
chyba ˝e zw∏oka grozi∏aby powsta-
niem szkody. 

§ 4. Zarzàd nie ma wp∏ywu na umowy
dotyczàce nieruchomoÊci obowià-
zujàce w chwili jego ustanowienia.
Zarzàdcy wolno jednak wypowiadaç
takie umowy z zachowaniem obo-
wiàzujàcych przepisów oraz zawie-
raç umowy na czas okreÊlony. Do za-
warcia umowy dotyczàcej nierucho-
moÊci jest wymagana zgoda zobo-
wiàzanego, a w jej braku — zezwole-
nie organu egzekucyjnego. 

Art. 110j. § 1. Zarzàdca sk∏ada organowi egzeku-
cyjnemu w wyznaczonych przez ten
organ terminach, co najmniej raz
w roku oraz po ukoƒczeniu zarzàdu,
sprawozdania ze swoich czynnoÊci
oraz udokumentowane sprawozda-
nia rachunkowe. 

§ 2. Organ egzekucyjny po wys∏uchaniu
wierzycieli, zobowiàzanego i zarzàd-
cy oraz po rozpatrzeniu sprawozdaƒ
zatwierdza sprawozdania zarzàdcy
albo odmawia ich zatwierdzenia
w ca∏oÊci lub w cz´Êci. 

§ 3. W przypadku odmowy zatwierdze-
nia sprawozdania przepisy art. 110g
§ 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. Zarzàdca jest odpowiedzialny
wzgl´dem wszystkich uczestników
za nale˝yte wykonywanie swoich
obowiàzków. 

Art. 110k. § 1. Zarzàdca mo˝e ˝àdaç wynagrodze-
nia oraz zwrotu wydatków, które
w zwiàzku z zarzàdem poniós∏ z w∏a-
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snych Êrodków. WysokoÊç wynagro-
dzenia okreÊla organ egzekucyjny
odpowiednio do nak∏adu pracy i do-
chodowoÊci nieruchomoÊci. 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa
w § 1, nie nale˝y si´ zarzàdcy, który
jest zobowiàzanym. Mo˝e on tylko
pokrywaç z po˝ytków z nieruchomo-
Êci najkonieczniejsze potrzeby w∏a-
sne i rodziny w rozmiarze, jaki ozna-
cza organ egzekucyjny, oraz swoje
wydatki zwiàzane z zarzàdem. 

§ 3. Organ egzekucyjny w sprawach do-
tyczàcych wynagrodzenia oraz zwro-
tu wydatków zarzàdcy wydaje posta-
nowienie, na które przys∏uguje za˝a-
lenie. 

§ 4. Roszczenia o wynagrodzenie za
sprawowanie zarzàdu i o zwrot po-
niesionych w zwiàzku z zarzàdem
wydatków przedawniajà si´ po up∏y-
wie 30 dni od dnia ustàpienia z za-
rzàdu lub jego ustania. 

Art. 110l. § 1. Z po˝ytków z nieruchomoÊci zarzàd-
ca pokrywa w nast´pujàcej kolejno-
Êci: 

1) koszty egzekucji wraz ze swoim
wynagrodzeniem oraz zwrot w∏a-
snych wydatków,

2) bie˝àce nale˝noÊci pracowników
zatrudnionych w nieruchomoÊci
lub w znajdujàcym si´ na niej
przedsi´biorstwie nale˝àcym do
zobowiàzanego, 

3) bie˝àco przypadajàce w czasie za-
rzàdu alimenty przyznane prawo-
mocnym wyrokiem sàdu od zobo-
wiàzanego, z wyjàtkiem alimen-
tów przys∏ugujàcym cz∏onkom ro-
dziny zobowiàzanego pozostajà-
cym z nim we wspólnym gospo-
darstwie domowym w chwili 
wszcz´cia egzekucji, 

4) bie˝àce zobowiàzania podatko-
we oraz bie˝àce nale˝noÊci z ty-
tu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego
pracowników, o których mowa
w pkt 2,

5) zobowiàzania zwiàzane z wykony-
waniem zarzàdu, 

6) nale˝noÊci z tytu∏u ubezpieczenia
nieruchomoÊci, jej przynale˝noÊci
i po˝ytków. 

§ 2. Nadwy˝k´ dochodów, po pokryciu
zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1,
zarzàdca przekazuje do depozytu or-
ganu egzekucyjnego. Nadwy˝k´ do-
∏àcza si´ do kwoty uzyskanej przez
organ egzekucyjny za sprzeda˝ nie-
ruchomoÊci. Je˝eli egzekucja ulega

umorzeniu, nadwy˝k´ t´ otrzymuje
zobowiàzany. 

Oddzia∏ 3. Opis i oszacowanie wartoÊci 
nieruchomoÊci

Art. 110m. § 1. Po up∏ywie terminu okreÊlonego
w wezwaniu zobowiàzanego do za-
p∏aty dochodzonych nale˝noÊci or-
gan egzekucyjny dokonuje opisu
i oszacowania wartoÊci zaj´tej nie-
ruchomoÊci. 

§ 2. Przed przystàpieniem do opisu
i oszacowania wartoÊci zaj´tej nie-
ruchomoÊci organ egzekucyjny ˝à-
da od w∏aÊciwych organów:

1) wyciàgu — a w przypadku po-
trzeby odpisu ksi´gi wieczystej
albo zaÊwiadczenia sàdu wysta-
wionego na podstawie zbioru
dokumentów prowadzonego dla
nieruchomoÊci, zawierajàcego
wskazanie jej w∏aÊciciela i wykaz
ujawnionych w tym zbiorze ob-
cià˝eƒ, je˝eli zaÊ nieruchomoÊç
jest obj´ta ewidencjà gruntów
i budynków — tak˝e wyciàgu
z ich rejestru; 

2) podania adresów miejsc za-
mieszkania uczestników post´-
powania. 

§ 3. Je˝eli nieruchomoÊç nie ma ksi´gi
wieczystej lub zbioru dokumentów,
organ egzekucyjny jest obowiàza-
ny uzyskaç inny dokument stwier-
dzajàcy w∏asnoÊç nieruchomoÊci
zobowiàzanego. 

Art. 110n. § 1. Je˝eli nieruchomoÊç jest po∏o˝ona
na obszarze przeznaczonym w pla-
nie miejscowym na cele publicz-
ne, organ egzekucyjny przed przy-
stàpieniem do opisu i oszacowa-
nia wartoÊci nieruchomoÊci wzy-
wa w∏aÊciwà jednostk´ samorzà-
du terytorialnego do oÊwiadcze-
nia w terminie 3 miesi´cy od dnia
dor´czenia wezwania, czy skorzy-
sta z prawa pierwokupu. Je˝eli
jednostka samorzàdu terytorialne-
go nie skorzysta∏a z prawa pierwo-
kupu albo organowi egzekucyjne-
mu w wyznaczonym terminie nie
zostanie dor´czone oÊwiadczenie
w tej sprawie, prawo pierwokupu
wygasa.

§ 2. Je˝eli oÊwiadczenie, o którym mo-
wa w § 1, zosta∏o dor´czone orga-
nowi egzekucyjnemu w wyznaczo-
nym terminie, organ ten oznacza
cen´ nabycia w wysokoÊci odpo-
wiadajàcej wartoÊci zaj´tej nieru-
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chomoÊci, okreÊlonej przez rzeczo-
znawc´ majàtkowego.

§ 3. Postanowienie w sprawie wysoko-
Êci ceny nabycia wywiera skutki
przybicia. Do ceny nabycia stosuje
si´ odpowiednio art. 112 § 1. 

§ 4. Postanowienie w sprawie wysoko-
Êci ceny nabycia dor´cza si´ jedno-
stce, o której mowa w § 1, zobowià-
zanemu i wierzycielowi. Na posta-
nowienie to przys∏uguje za˝alenie.

§ 5. Je˝eli jednostce samorzàdu teryto-
rialnego nie przys∏uguje prawo
pierwokupu nieruchomoÊci lub
prawo to wygas∏o, przepisy § 1—4
stosuje si´ odpowiednio do prawa
pierwokupu wpisanego do ksi´gi
wieczystej na rzecz innych osób.

Art. 110o. § 1. O terminie opisu i oszacowania
wartoÊci nieruchomoÊci organ eg-
zekucyjny zawiadamia znanych mu
uczestników post´powania egze-
kucyjnego. 

§ 2. Organ egzekucyjny wzywa ponad-
to, przez obwieszczenie publiczne
wywieszone w siedzibie urz´du
skarbowego oraz urz´du w∏aÊciwej
jednostki samorzàdu terytorialne-
go, uczestników, o których nie ma
wiadomoÊci, oraz inne osoby, któ-
re roszczà sobie prawa do nieru-
chomoÊci i jej przynale˝noÊci, aby
przed ukoƒczeniem opisu zg∏osi∏y
swoje prawa. 

§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia
dokonywane sà nie póêniej ni˝ na
14 dni przed rozpocz´ciem opisu. 

Art. 110p. § 1. Na wniosek zobowiàzanego, zg∏o-
szony nie póêniej ni˝ podczas opi-
su i oszacowania wartoÊci nieru-
chomoÊci, jak równie˝ z urz´du,
mo˝e byç wystawiona na licytacj´
wydzielona na podstawie przepi-
sów o gospodarce nieruchomo-
Êciami cz´Êç zaj´tej nieruchomo-
Êci, której cena wywo∏awcza wy-
starcza na zaspokojenie wierzycie-
la egzekwujàcego. O prowadzeniu
egzekucji z wydzielonej cz´Êci nie-
ruchomoÊci organ egzekucyjny
rozstrzyga po oszacowaniu warto-
Êci nieruchomoÊci. 

§ 2. Na postanowienie organu egzeku-
cyjnego w sprawie prowadzenia
egzekucji z wydzielonej cz´Êci nie-
ruchomoÊci i oszacowania jej war-
toÊci przys∏uguje za˝alenie. 

§ 3. W przypadku prowadzenia egzeku-
cji z wydzielonej cz´Êci nierucho-
moÊci dalsze post´powanie co do
reszty nieruchomoÊci zawiesza si´

do czasu zakoƒczenia licytacji wy-
dzielonej cz´Êci. 

Art. 110r. § 1. W protokole opisu i oszacowania
wartoÊci nieruchomoÊci organ eg-
zekucyjny podaje: 

1) oznaczenie nieruchomoÊci, w tym
numer ewidencyjny dzia∏ki, ob-
r´b, powierzchni´, a tak˝e ozna-
czenie ksi´gi wieczystej lub
w przypadku jej braku — zbioru
dokumentów, 

2) obiekty budowlane ze wskaza-
niem ich przeznaczenia gospo-
darczego oraz przynale˝noÊci
nieruchomoÊci, jak równie˝ za-
pasy obj´te zaj´ciem, 

3) stwierdzone prawa i obcià˝enia,

4) umowy ubezpieczenia, 

5) osoby, w których posiadaniu
znajduje si´ nieruchomoÊç, jej
przynale˝noÊci i po˝ytki,

6) sposób korzystania z nierucho-
moÊci przez zobowiàzanego,

7) okreÊlenie wartoÊci nierucho-
moÊci z podaniem jego podstaw, 

8) zg∏oszone prawa do nierucho-
moÊci, 

9) inne okolicznoÊci istotne dla
oznaczenia lub oszacowania
wartoÊci nieruchomoÊci. 

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy spo-
sób przeprowadzenia opisu i osza-
cowania wartoÊci nieruchomoÊci,
majàc na uwadze zapewnienie pra-
wid∏owej wyceny nieruchomoÊci
i uwzgl´dniajàc przepisy o gospo-
darce nieruchomoÊciami.

Art. 110s. § 1. Do oszacowania wartoÊci zaj´tej
nieruchomoÊci organ egzekucyjny
wyznacza rzeczoznawc´ majàtko-
wego, o którym mowa w przepi-
sach o gospodarce nieruchomo-
Êciami.

§ 2. Przy oszacowaniu wartoÊci nieru-
chomoÊci podaje si´ wartoÊç:
1) gruntów,

2) obiektów budowlanych,

3) przynale˝noÊci i po˝ytków.

§ 3. W przypadku, o którym mowa
w art. 110p, przy oszacowaniu war-
toÊci nieruchomoÊci podaje si´
wartoÊç sk∏adników okreÊlonych
w § 2 w odniesieniu do wydzielonej
cz´Êci nieruchomoÊci.

§ 4. WartoÊci, o których mowa w § 2 i 3,
podaje si´ z uwzgl´dnieniem oraz
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bez uwzgl´dnienia praw, które po-
zostajà w mocy bez zaliczenia na ce-
n´ nabycia, oraz wartoÊci praw nie-
okreÊlonych sumà pieni´˝nà obcià-
˝ajàcych nieruchomoÊç, w szcze-
gólnoÊci Êwiadczeƒ z tytu∏u takich
praw. 

Art. 110t. Je˝eli zosta∏y zg∏oszone prawa osób trze-
cich do gruntu, obiektów budowlanych,
przynale˝noÊci lub po˝ytków albo gdy
sk∏adniki takie znajdujà si´ we w∏adaniu
osób trzecich, oznacza si´:

1) wartoÊç spornego sk∏adnika i wartoÊç
ca∏oÊci nieruchomoÊci po wy∏àczeniu
tego sk∏adnika,

2) wartoÊç ca∏oÊci nieruchomoÊci
z uwzgl´dnieniem i bez uwzgl´dnie-
nia praw, które pozostajà w mocy bez
zaliczenia na cen´ nabycia,

3) wartoÊci praw nieokreÊlonych sumà
pieni´˝nà, obcià˝ajàcych nierucho-
moÊç, w szczególnoÊci Êwiadczeƒ z ty-
tu∏u takich praw. 

Art.110u. § 1. Zarzuty do opisu i oszacowania
wartoÊci nieruchomoÊci mogà byç
wnoszone przez wszystkich uczest-
ników post´powania egzekucyjne-
go w terminie 14 dni od dnia ukoƒ-
czenia opisu i oszacowania warto-
Êci nieruchomoÊci. Na postanowie-
nie organu egzekucyjnego w spra-
wie opisu i oszacowania wartoÊci
nieruchomoÊci przys∏uguje za˝ale-
nie. 

§ 2. Je˝eli w stanie nieruchomoÊci,
w okresie pomi´dzy sporzàdze-
niem opisu i oszacowaniem jej
wartoÊci a wyznaczonym termi-
nem licytacji, zajdà istotne zmiany,
organ egzekucyjny mo˝e przepro-
wadziç dodatkowy opis i oszaco-
wanie wartoÊci nieruchomoÊci. 

Oddzia∏ 4. Obwieszczenie 
o licytacji 

Art. 110w. § 1. Zaj´tà nieruchomoÊç organ egzeku-
cyjny sprzedaje w drodze licytacji
publicznej.

§ 2. Termin licytacji nie mo˝e byç wy-
znaczony wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
30 dni od dnia dor´czenia zobowià-
zanemu opisu i oszacowania warto-
Êci nieruchomoÊci.

§ 3. O licytacji organ egzekucyjny za-
wiadamia przez publiczne obwiesz-
czenie, w którym podaje: 

1) termin i miejsce licytacji,

2) oznaczenie nieruchomoÊci, która
ma byç sprzedana, ze wskaza-

niem miejsca jej po∏o˝enia i prze-
znaczenia gospodarczego oraz
ksi´gi wieczystej lub zbioru doku-
mentów ze wskazaniem sàdu,
w którym sà prowadzone, 

3) oszacowanà wartoÊç nierucho-
moÊci i cen´ wywo∏awczà, 

4) firm´ lub imi´ i nazwisko zobo-
wiàzanego,

5) wysokoÊç wadium, jakie licytant
przyst´pujàcy do przetargu po-
winien z∏o˝yç, z zaznaczeniem ˝e
wadium sk∏ada si´ w gotówce al-
bo w postaci czeku potwierdzo-
nego wystawionego na organ
egzekucyjny,

6) czas, w którym w terminie 14 dni
przed dniem licytacji b´dzie wol-
no oglàdaç nieruchomoÊç oraz
przeglàdaç w urz´dzie skarbo-
wym akta post´powania egzeku-
cyjnego,

7) wzmiank´, ˝e prawa osób trze-
cich nie b´dà przeszkodà do licy-
tacji i przyznania nabywcy w∏a-
snoÊci nieruchomoÊci bez za-
strze˝eƒ, je˝eli osoby te nie wy-
stàpi∏y wczeÊniej o wy∏àczenie
nieruchomoÊci lub jej przynale˝-
noÊci spod egzekucji,

8) wyjaÊnienie, ̋ e u˝ytkowanie, s∏u-
˝ebnoÊci i prawa do˝ywotnika,
je˝eli nie sà ujawnione w ksi´dze
wieczystej lub przez z∏o˝enie do-
kumentu do zbioru dokumentów
i nie zostanà zg∏oszone najpóê-
niej na 3 dni przed rozpocz´ciem
licytacji, nie b´dà uwzgl´dnione
w dalszym toku egzekucji i wyga-
snà z chwilà, w której postano-
wienie o przyznaniu w∏asnoÊci
stanie si´ ostateczne.

§ 4. Obwieszczenie o licytacji dor´cza
si´: 

1) uczestnikom post´powania, 

2) w∏aÊciwej jednostce samorzàdu
terytorialnego oraz organom
ubezpieczeƒ spo∏ecznych z we-
zwaniem, aby najpóêniej w termi-
nie licytacji zg∏osi∏y zestawienie
podatków i innych danin publicz-
nych, nale˝nych na dzieƒ licytacji,
pod rygorem utraty prawa do-
chodzenia zaleg∏ych Êwiadczeƒ
od nabywcy,

3) osobom majàcym prawo pierwo-
kupu nieruchomoÊci, je˝eli pra-
wo to zosta∏o wpisane do ksi´gi
wieczystej prowadzonej dla nie-
ruchomoÊci.
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§ 5. Obwieszczenie o licytacji wywiesza
si´ w siedzibach urz´du skarbowe-
go oraz urz´du w∏aÊciwej jednostki
samorzàdu terytorialnego co naj-
mniej na 30 dni przed jej terminem,
a je˝eli wartoÊç nieruchomoÊci zo-
sta∏a oszacowana na kwot´ wy˝szà
ni˝ studziesi´ciokrotna wysokoÊç
najni˝szego wynagrodzenia za pra-
c´ okreÊlonego w odr´bnych prze-
pisach — tak˝e w dzienniku poczyt-
nym w danej miejscowoÊci. 

§ 6. Na wniosek i koszt zobowiàzanego
lub wierzyciela organ egzekucyjny
mo˝e zarzàdziç og∏oszenie o licyta-
cji równie˝ w inny wskazany przez
nich sposób. 

§ 7. W og∏oszeniu w dzienniku podaje
si´ oznaczenie nieruchomoÊci, ter-
min i miejsce licytacji, oszacowanà
wartoÊç nieruchomoÊci i cen´ wy-
wo∏awczà oraz wysokoÊç wadium,
jakie licytant powinien z∏o˝yç. 

§ 8. Je˝eli egzekucja dotyczy jednej lub
kilku nieruchomoÊci po∏o˝onych na
obszarze dzia∏ania ró˝nych orga-
nów egzekucyjnych, obwieszczenie
wywiesza si´ ponadto w siedzibach
w∏aÊciwych urz´dów skarbowych,
a je˝eli obwieszczenie ma byç tak˝e
og∏oszone w prasie, og∏asza si´ je
w dziennikach poczytnych w miej-
scowoÊciach, w których te urz´dy
si´ znajdujà. 

Art. 110y. § 1. Z chwilà obwieszczenia o licytacji
nieruchomoÊci wchodzàcej w sk∏ad
gospodarstwa rolnego wspó∏w∏a-
Êcicielowi tej nieruchomoÊci, który
nie jest d∏u˝nikiem osobistym, przy-
s∏uguje prawo przej´cia nierucho-
moÊci na w∏asnoÊç za cen´ nie ni˝-
szà od oszacowanej wartoÊci nieru-
chomoÊci. Wniosek o przej´cie sk∏a-
da si´ nie póêniej ni˝ 3 dnia poprze-
dzajàcego dzieƒ licytacji.

§ 2. Je˝eli kilku wspó∏w∏aÊcicieli zg∏osi
wniosek o przej´cie, pierwszeƒstwo
przys∏uguje temu z nich, który pro-
wadzi gospodarstwo rolne lub pra-
cuje w nim. Je˝eli warunek ten spe∏-
nia kilku wspó∏w∏aÊcicieli albo nie
spe∏nia go ̋ aden z nich, organ egze-
kucyjny przyznaje pierwszeƒstwo
temu wspó∏w∏aÊcicielowi, który da-
je najlepszà gwarancj´ nale˝ytego
prowadzenia gospodarstwa rolne-
go. 

§ 3. O pierwszeƒstwie przej´cia nieru-
chomoÊci rozstrzyga organ egzeku-
cyjny, wydajàc postanowienie
o przybiciu. Na postanowienie to
przys∏uguje za˝alenie.

§ 4. Je˝eli nikt nie skorzysta z prawa
przej´cia nieruchomoÊci na podsta-
wie przepisów § 1—3, albo je˝eli
przedmiotem egzekucji nie jest nie-
ruchomoÊç wchodzàca w sk∏ad go-
spodarstwa rolnego, organ egzeku-
cyjny po dokonaniu obwieszczeƒ
przedstawia akta organowi nadzo-
ru. W przypadku spostrze˝enia nie-
dok∏adnoÊci lub wadliwoÊci post´-
powania organ nadzoru poleci or-
ganowi egzekucyjnemu ich usuni´-
cie. 

Art. 110z. § 1. Na czynnoÊci organu egzekucyjne-
go dotyczàce obwieszczenia o licy-
tacji przys∏uguje skarga. Skarg´
mo˝na wnieÊç w terminie 14 dni od
dnia og∏oszenia o licytacji.

§ 2. W sprawie skargi, o której mowa
w § 1, postanowienie wydaje organ
nadzoru.

§ 3. Na postanowienie organu nadzoru
o oddaleniu skargi przys∏uguje za-
˝alenie.

Oddzia∏ 5. Wadium 

Art. 111. § 1. Wadium wynosi jednà dziesiàtà cz´-
Êci oszacowanej wartoÊci nierucho-
moÊci.

§ 2. Z zastrze˝eniem § 5 i 6, wadium sk∏a-
da:

1) przyst´pujàcy do licytacji, 

2) osoba, która sk∏ada wniosek o prze-
j´cie nieruchomoÊci, o którym mo-
wa w art. 110y § 1, art. 111h § 2
i art. 111i § 3. 

§ 3. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 2,
sk∏ada wadium w terminie z∏o˝enia
wniosku o przej´cie nieruchomoÊci.

§ 4. Wadium sk∏ada si´ w gotówce lub
w postaci czeku potwierdzonego wy-
stawionego na organ egzekucyjny.

§ 5. Nie sk∏ada wadium osoba, której
przys∏uguje ujawnione w opisie
i oszacowaniu prawo do nieruchomo-
Êci lub jej przynale˝noÊci, je˝eli jego
wartoÊç nie jest ni˝sza od wysokoÊci
wadium i zosta∏o ono stwierdzone
w protokole opisu i oszacowania war-
toÊci nieruchomoÊci. 

§ 6. Je˝eli wartoÊç prawa, o którym mo-
wa w § 5, jest ni˝sza od wysokoÊci
wadium, wysokoÊç wadium obni˝a
si´ do ró˝nicy mi´dzy pe∏nym wa-
dium a wartoÊcià prawa. 

Art. 111a. Wadium z∏o˝one przez licytanta, które-
mu udzielono przybicia, zatrzymuje si´;
pozosta∏ym licytantom zwraca si´ je nie-
zw∏ocznie. 
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Art. 111b. § 1. Nabywca, który nie wykona∏ w ter-
minie warunków licytacyjnych co do
zap∏aty ceny, traci wadium. 

§ 2. Od nabywcy niesk∏adajàcego wa-
dium, który nie wykona∏ warunków
licytacyjnych, Êciàga si´ wadium
w trybie egzekucji administracyjnej. 

§ 3. Z wadium utraconego przez nabyw-
c´ lub od niego Êciàgni´tego pokry-
wa si´ koszty egzekucji zwiàzane ze
sprzeda˝à.

Oddzia∏ 6. Licytacja

Art. 111c. § 1. Licytacja odbywa si´ publicznie,
w obecnoÊci i pod nadzorem kierow-
nika komórki organizacyjnej urz´du
skarbowego prowadzàcej egzekucj´
administracyjnà, zwanego dalej «ko-
mornikiem skarbowym».

§ 2. Po wywo∏aniu licytacji poborca
skarbowy podaje do wiadomoÊci
obecnych: 

1) przedmiot licytacji, 

2) cen´ wywo∏awczà, 

3) wysokoÊç wadium, 

4) termin uiszczenia ceny nabycia, 

5) prawa obcià˝ajàce nierucho-
moÊç, które b´dà utrzymane
w mocy z zaliczeniem i bez zali-
czenia na cen´ nabycia, 

6) zmiany w stanie faktycznym
i prawnym nieruchomoÊci, je˝eli
zasz∏y po jej opisie i oszacowaniu
wartoÊci. 

§ 3. Przedmiotem licytacji jest nierucho-
moÊç wed∏ug stanu obj´tego opi-
sem i oszacowaniem wartoÊci
z uwzgl´dnieniem zmian, o których
mowa w § 2 pkt 6. 

§ 4. Je˝eli przedmiotem licytacji jest kil-
ka nieruchomoÊci lub kilka cz´Êci
jednej nieruchomoÊci, zobowiàzany
ma prawo wskazaç kolejnoÊç, w ja-
kiej ma byç przeprowadzona licyta-
cja poszczególnych nieruchomoÊci
lub ich cz´Êci. 

Art. 111d. § 1. W licytacji nie mogà uczestniczyç:

1) zobowiàzany,

2) pracownicy organu egzekucyjne-
go,

3) ma∏˝onkowie, dzieci, rodzice i ro-
dzeƒstwo osób, o których mowa
w pkt 1 i 2,

4) osoby obecne na licytacji w cha-
rakterze urz´dowym,

5) licytant, który nie wykona∏ wa-
runków poprzedniej licytacji tej
samej nieruchomoÊci, 

6) osoby, które mogà nabyç nieru-
chomoÊç tylko za zezwoleniem
organu administracji publicznej,
a zezwolenia tego nie przedsta-
wi∏y. 

§ 2. Stawienie si´ jednego licytanta wy-
starcza do przeprowadzenia licyta-
cji. 

§ 3. Pe∏nomocnictwo do udzia∏u w licyta-
cji stwierdzone jest dokumentem
z podpisem urz´dowo lub notarial-
nie poÊwiadczonym. Podpisy na pe∏-
nomocnictwach udzielonych przez
paƒstwowe jednostki organizacyjne
lub jednostki samorzàdu terytorial-
nego oraz na pe∏nomocnictwach
udzielonych adwokatom lub radcom
prawnym nie wymagajà poÊwiad-
czenia. 

Art. 111e. Cena wywo∏awcza, za którà nierucho-
moÊç mo˝na nabyç w pierwszej licyta-
cji, wynosi trzy czwarte oszacowanej
wartoÊci nieruchomoÊci. 

Art. 111f. § 1. Licytacja odbywa si´ ustnie. 

§ 2. Postàpienie nie mo˝e wynosiç mniej
ni˝ jeden procent ceny wywo∏ania,
z zaokràgleniem wzwy˝ do pe∏nych
z∏otych. 

§ 3. Zaoferowana cena przestaje wiàzaç,
gdy inny licytant zaoferowa∏ cen´
wy˝szà. 

§ 4. Po ustaniu postàpieƒ poborca skar-
bowy, uprzedzajàc obecnych, ˝e po
trzecim obwieszczeniu dalsze postà-
pienia nie b´dà przyj´te, obwieszcza
trzykrotnie ostatnio zaoferowanà ce-
n´, zamyka licytacj´ i wymienia licy-
tanta, który zaoferowa∏ najwy˝szà
cen´. 

§ 5. Je˝eli nale˝noÊç wierzyciela zosta-
nie uiszczona wraz z odsetkami z ty-
tu∏u niezap∏acenia jej w terminie
i kosztami egzekucyjnymi przed za-
mkni´ciem licytacji, poborca skar-
bowy zamyka licytacj´ i organ egze-
kucyjny umarza post´powanie egze-
kucyjne. 

Art. 111g. Je˝eli przedmiotem licytacji jest kilka
nieruchomoÊci lub kilka cz´Êci nierucho-
moÊci, poborca skarbowy wstrzymuje li-
cytacj´ pozosta∏ych nieruchomoÊci lub
ich cz´Êci z chwilà, gdy osiàgni´to kwo-
t´ wystarczajàcà na zaspokojenie docho-
dzonej nale˝noÊci wraz z odsetkami z ty-
tu∏u niezap∏acenia jej w terminie i kosz-
tami egzekucyjnymi oraz organ egzeku-
cyjny umarza post´powanie egzekucyj-
ne. 

Dziennik Ustaw Nr 125 — 9750 — Poz. 1368



Art. 111h. § 1. Je˝eli nikt nie przystàpi∏ do licytacji,
a przedmiotem licytacji jest nieru-
chomoÊç wchodzàca w sk∏ad gospo-
darstwa rolnego, wspó∏w∏aÊciciel
tej nieruchomoÊci nieb´dàcy d∏u˝ni-
kiem osobistym, ma prawo przej´-
cia nieruchomoÊci na w∏asnoÊç za
cen´ nie ni˝szà od trzech czwartych
oszacowanej wartoÊci nieruchomo-
Êci. Przepis art. 110y § 2 i 3 stosuje
si´ odpowiednio. 

§ 2. Wniosek o przej´cie nieruchomoÊci
nale˝y zg∏osiç w terminie 7 dni od
dnia licytacji. 

§ 3. Je˝eli nikt nie przystàpi∏ do licytacji,
a przedmiotem egzekucji jest w∏a-
snoÊciowe spó∏dzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego, spó∏dzielcze
prawo do lokalu u˝ytkowego lub
prawo do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej, wie-
rzyciel hipoteczny, inny ni˝ urzàd
skarbowy, mo˝e przejàç to prawo za
cen´ nie ni˝szà od trzech czwartych
oszacowanej wartoÊci nieruchomo-
Êci; wniosek o przej´cie nale˝y zg∏o-
siç w terminie 7 dni od dnia licytacji. 

Art.111i. § 1. Je˝eli nikt nie zg∏osi∏ wniosku, o któ-
rym mowa w art. 111h, organ egze-
kucyjny wyznacza drugà licytacj´,
na której cena wywo∏awcza wynosi
70% oszacowanej wartoÊci nieru-
chomoÊci. 

§ 2. Je˝eli nikt nie przystàpi∏ do drugiej
licytacji, przej´cie nieruchomoÊci na
w∏asnoÊç mo˝e nastàpiç za cen´ nie
ni˝szà od 70% wartoÊci nieruchomo-
Êci, przy czym prawo przej´cia przy-
s∏uguje wierzycielowi egzekwujàce-
mu lub hipotecznemu, z wyjàtkiem
urz´du skarbowego, oraz wspó∏w∏a-
Êcicielowi. 

§ 3. Wniosek o przej´cie nieruchomoÊci
wierzyciel lub wspó∏w∏aÊciciel sk∏a-
da do organu egzekucyjnego w ter-
minie 7 dni od dnia licytacji.

§ 4. Je˝eli kilku wierzycieli sk∏ada wnio-
sek o przej´cie, pierwszeƒstwo przy-
s∏uguje temu, kto zaoferowa∏ cen´
wy˝szà, a przy równych cenach —
temu, czyja nale˝noÊç jest wi´ksza. 

Art. 111j. § 1. Je˝eli po drugiej licytacji ˝aden
z wierzycieli lub wspó∏w∏aÊcicieli nie
przejà∏ nieruchomoÊci na w∏asnoÊç,
organ egzekucyjny wyznacza trzecià
licytacj´, na której cena wywo∏aw-
cza wynosi 65% oszacowanej warto-
Êci nieruchomoÊci.

§ 2. Je˝eli nikt nie przystàpi∏ do trzeciej li-
cytacji, przej´cie nieruchomoÊci na
w∏asnoÊç mo˝e nastàpiç przez oso-

by, o których mowa w art. 111i § 2, za
cen´ nie ni˝szà od 65% wartoÊci nie-
ruchomoÊci. Do przej´cia nierucho-
moÊci na w∏asnoÊç stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 111i § 3 i 4.

Art. 111k. § 1. Je˝eli po trzeciej licytacji ˝aden
z wierzycieli nie przejà∏ nieruchomo-
Êci na w∏asnoÊç, post´powanie eg-
zekucyjne umarza si´. Nowa egzeku-
cja z tej samej nieruchomoÊci mo˝e
byç wszcz´ta dopiero po up∏ywie 12
miesi´cy od dnia uprawomocnienia
si´ postanowienia o umorzeniu eg-
zekucji. 

§ 2. Je˝eli wniosek o wszcz´cie nowej
egzekucji z∏o˝ono przed up∏ywem 3
lat od trzeciej licytacji, organ egze-
kucyjny dokonuje nowego opisu
i oszacowania wartoÊci nierucho-
moÊci tylko na wniosek wierzyciela
lub zobowiàzanego. Zobowiàzany
mo˝e z∏o˝yç taki wniosek przed
up∏ywem 14 dni od dnia ponowne-
go dor´czenia mu wezwania do za-
p∏aty, o czym nale˝y go uprzedziç
przy dor´czeniu wezwania. 

Art. 111l. Skarg´ na czynnoÊci poborcy skarbowe-
go w toku licytacji a˝ do jej zamkni´cia
zg∏asza si´ ustnie komornikowi skarbo-
wemu, który przyjmuje skarg´ do proto-
ko∏u i natychmiast jà rozstrzyga, chyba ̋ e
nie jest to mo˝liwe. Rozstrzygni´cie ko-
mornika skarbowego ma moc postano-
wienia, na które przys∏uguje za˝alenie.

Oddzia∏ 7. Przybicie 

Art. 111m. § 1. Po zamkni´ciu licytacji organ egze-
kucyjny wydaje postanowienie
o przybiciu na rzecz licytanta, który
zaoferowa∏ najwy˝szà cen´. 

§ 2. Postanowienie o przybiciu og∏asza
si´ niezw∏ocznie po zamkni´ciu licy-
tacji, z zastrze˝eniem § 3. 

§ 3. Je˝eli skargi lub za˝alenia wniesio-
ne w toku post´powania egzeku-
cyjnego nie sà jeszcze ostatecznie
rozstrzygni´te, organ egzekucyjny
wstrzymuje wydanie postanowie-
nia o przybiciu do czasu ich roz-
strzygni´cia. 

§ 4. Gdy przej´cie nieruchomoÊci na
w∏asnoÊç ma nastàpiç po niedojÊciu
do skutku licytacji, organ egzekucyj-
ny udziela przybicia na rzecz przej-
mujàcego po wys∏uchaniu wniosko-
dawcy. 

§ 5. Postanowienie o przybiciu zawiera
firm´ lub imi´ i nazwisko nabywcy,
oznaczenie nieruchomoÊci, dat´ li-
cytacji i cen´ nabycia. 
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Art. 111n. § 1. Organ egzekucyjny odmawia przy-
bicia, je˝eli ostateczne rozstrzygni´-
cia skarg lub za˝aleƒ wniesionych
w toku post´powania egzekucyjne-
go potwierdzà naruszenie przepi-
sów post´powania w toku licytacji
i je˝eli uchybienia te mog∏y mieç
istotny wp∏yw na wynik licytacji. 

§ 2. Organ egzekucyjny odmawia przy-
bicia równie˝ wtedy, gdy post´po-
wanie podlega∏o umorzeniu lub za-
wieszeniu albo je˝eli uczestnik nie
otrzyma∏ zawiadomienia o licytacji,
chyba ˝e b´dàc na licytacji, nie wy-
stàpi∏ ze skargà na to uchybienie. 

§ 3. Je˝eli organ egzekucyjny odmówi
przybicia, wyznacza na wniosek
wierzyciela ponownà licytacj´. 

Art. 111o. § 1. Je˝eli przybicie nie nast´puje nie-
zw∏ocznie po zamkni´ciu licytacji,
organ egzekucyjny na wniosek licy-
tanta, który zaoferowa∏ najwy˝szà
cen´, mo˝e, w przypadku gdy za-
rzàdcà jest zobowiàzany, odebraç
mu zarzàd i ustanowiç innego za-
rzàdc´. 

§ 2. W sprawie odebrania zarzàdu or-
gan egzekucyjny wydaje postano-
wienie na wniosek nabywcy. Na-
bywca mo˝e byç na w∏asne ˝àdanie
ustanowiony zarzàdcà, je˝eli oprócz
wadium z∏o˝y∏ w gotówce nie mniej
ni˝ piàtà cz´Êç ceny nabycia albo je-
˝eli do tej wysokoÊci przys∏uguje
mu prawo zaliczenia swej wierzytel-
noÊci na poczet ceny nabycia. 

§ 3. W przypadku wygaÊni´cia skutków
przybicia bez równoczesnego umo-
rzenia egzekucji, organ egzekucyjny
wydaje postanowienie co do osoby
zarzàdcy, je˝eli dotychczasowym
zarzàdcà by∏ nabywca. 

Art. 111p. Je˝eli nabywca nie uzyska przyznania
w∏asnoÊci, nale˝noÊç przypadajàca je-
mu z tytu∏u zarzàdu pokrywa si´ z kwot
pieni´˝nych z∏o˝onych na poczet ceny
poza wadium. 

Art.111r. § 1. Postanowienie o przybiciu dor´cza
si´ wierzycielowi, d∏u˝nikowi, na-
bywcy i osobom, które w toku licy-
tacji zaskar˝y∏y czynnoÊci zwiàzane
z udzieleniem przybicia, jak te˝ za-
rzàdcy, który nie jest d∏u˝nikiem,
a postanowienie o odmowie przybi-
cia — wierzycielowi, d∏u˝nikowi i li-
cytantowi, który zaoferowa∏ naj-
wy˝szà cen´. 

§ 2. Na postanowienie organu egzeku-
cyjnego co do przybicia przys∏uguje
za˝alenie. 

Art. 111s. Je˝eli nabywca nie wykona∏ w terminie
warunków licytacyjnych co do zap∏aty
ceny, wygasajà skutki przybicia. Uiszczo-
nà cz´Êç ceny zwraca si´. Nast´pstwa te
organ egzekucyjny stwierdza postano-
wieniem, na które przys∏uguje za˝alenie. 

Art. 111t. Wyznaczenie ponownej licytacji mo˝e
nastàpiç, gdy postanowienie stwierdza-
jàce wygaÊni´cie przybicia stanie si´
ostateczne.

Oddzia∏ 8. Przyznanie w∏asnoÊci

Art. 112. § 1. Z chwilà gdy postanowienie o przy-
biciu sta∏o si´ ostateczne, organ eg-
zekucyjny wzywa licytanta, który
uzyska∏ przybicie, aby w terminie 14
dni od otrzymania wezwania z∏o˝y∏
do depozytu organu egzekucyjnego
cen´ nabycia z potràceniem wadium
z∏o˝onego w gotówce. Na wniosek
nabywcy organ egzekucyjny mo˝e
wyznaczyç d∏u˝szy termin uiszczenia
ceny nabycia, nieprzekraczajàcy jed-
nak 3 miesi´cy. 

§ 2. Nabywca mo˝e zaliczyç na poczet
ceny w∏asnà wierzytelnoÊç lub jej
cz´Êç, je˝eli znajduje ona pokrycie
w cenie nabycia. 

§ 3. Za zgodà wierzyciela, którego wie-
rzytelnoÊç znajduje pokrycie w cenie
nabycia, nabywca mo˝e t´ wierzy-
telnoÊç zaliczyç na poczet ceny. Zgo-
da wierzyciela stwierdzona jest do-
kumentem z podpisem urz´dowo
lub notarialnie poÊwiadczonym albo
wyra˝ona do protoko∏u nie póêniej
ni˝ w terminie, w którym nabywca
ma obowiàzek uiÊciç cen´ nabycia. 

Art. 112a. Kwota przypadajàca zobowiàzanemu
w chwili zaj´cia na podstawie umowy
ubezpieczenia przechodzi na nabywc´
w ca∏oÊci. O kwot´ t´ podwy˝sza si´ ce-
n´ nabycia. 

Art. 112b. § 1. Je˝eli postanowienie o przybiciu
sta∏o si´ ostateczne i nabywca uiÊci∏
cen´ nabycia albo postanowienie
o ustaleniu ceny nabycia sta∏o si´
ostateczne i jednostka lub osoba,
o których mowa w art. 110n, uregu-
lowa∏a ca∏à cen´ nabycia, organ eg-
zekucyjny wydaje postanowienie
o przyznaniu w∏asnoÊci. 

§ 2. Na postanowienie o przyznaniu w∏a-
snoÊci przys∏uguje za˝alenie. 

§ 3. Postanowienie o przyznaniu w∏a-
snoÊci, które sta∏o si´ ostateczne,
przenosi w∏asnoÊç na nabywc´ i jest
tytu∏em do ujawnienia na rzecz na-
bywcy prawa w∏asnoÊci w katastrze
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nieruchomoÊci oraz przez wpis
w ksi´dze wieczystej lub podlega
z∏o˝eniu do zbioru dokumentów. Po-
stanowienie o przyznaniu w∏asnoÊci
jest tak˝e tytu∏em egzekucyjnym do
wprowadzenia nabywcy w posiada-
nie nieruchomoÊci. 

§ 4. Z chwilà kiedy postanowienie o przy-
znaniu w∏asnoÊci sta∏o si´ ostatecz-
ne, do nabywcy nale˝à po˝ytki z nie-
ruchomoÊci. Od tej chwili nabywca
ponosi równie˝ daniny publiczne
przypadajàce z nieruchomoÊci, któ-
rych p∏atnoÊç przypada w dniu,
w którym postanowienie o przyzna-
niu w∏asnoÊci sta∏o si´ ostateczne,
lub po tym dniu. 

§ 5. Przepisy § 4 nie uchybiajà przepi-
som podatkowym. 

Art. 112c. § 1. Z chwilà gdy postanowienie o przy-
znaniu w∏asnoÊci staje si´ ostatecz-
ne, wygasajà wszelkie prawa i skutki
ujawnienia praw i roszczeƒ osobi-
stych, cià˝àce na nieruchomoÊci.
W miejsce tych praw powstaje pra-
wo do zaspokojenia z ceny nabycia
w kolejnoÊci przewidzianej w przepi-
sach o podziale kwoty uzyskanej
z egzekucji. 

§ 2. Pozostajà w mocy bez potràcenia
ich wartoÊci z ceny nabycia: 

1) prawa cià˝àce na nieruchomoÊci
z mocy ustawy,

2) s∏u˝ebnoÊci, o których mowa
w art. 1000 § 2 Kodeksu post´po-
wania cywilnego.

§ 3. Pozostajà równie˝ w mocy ujawnio-
ne przez wpis w ksi´dze wieczystej
lub przez z∏o˝enie dokumentu do
zbioru albo nieujawnione w ten spo-
sób, lecz zg∏oszone najpóêniej na 3
dni przed terminem licytacji u˝ytko-
wanie, s∏u˝ebnoÊci i prawa do˝y-
wotnika, je˝eli przys∏uguje im pierw-
szeƒstwo przed wszystkimi hipote-
kami lub je˝eli nieruchomoÊç nie
jest obcià˝ona hipotekami albo je˝e-
li wartoÊç u˝ytkowania, s∏u˝ebnoÊci
lub praw do˝ywotnika znajduje pe∏-
ne pokrycie w cenie nabycia. Jed-
nak˝e w ostatnim przypadku war-
toÊç tych praw b´dzie zaliczona na
cen´ nabycia. 

Art. 112d. Na wniosek w∏aÊciciela nieruchomoÊci
w∏adnàcej, zg∏oszony najpóêniej na 3 dni
przed terminem licytacji, organ egzeku-
cyjny mo˝e postanowiç, ˝e s∏u˝ebnoÊç
gruntowa, która nie znajduje pe∏nego
pokrycia w cenie nabycia, b´dzie utrzy-
mana w mocy, je˝eli jest dla nierucho-
moÊci w∏adnàcej konieczna, a nie obcià-

˝a w sposób istotny wartoÊci nierucho-
moÊci obcià˝onej. 

Art. 112e. Z chwilà gdy postanowienie o przyzna-
niu w∏asnoÊci sta∏o si´ ostateczne, na-
bywca wst´puje w prawa i obowiàzki zo-
bowiàzanego wynikajàce z umów doty-
czàcych nieruchomoÊci stosownie do
przepisów prawa normujàcych te umo-
wy. 

Art. 112f. § 1. Postanowienie o przyznaniu w∏asno-
Êci, które sta∏o si´ ostateczne, wraz
z planem podzia∏u kwoty uzyskanej
z egzekucji jest tytu∏em do wykreÊle-
nia w ksi´dze wieczystej lub w zbio-
rze dokumentów wszelkich praw,
które wed∏ug planu podzia∏u wyga-
s∏y. 

§ 2. Na podstawie postanowienia o przy-
znaniu w∏asnoÊci wykreÊla si´
wszystkie hipoteki obejmujàce nie-
ruchomoÊç, je˝eli w postanowieniu
stwierdzono zap∏acenie przez na-
bywc´ ca∏ej ceny nabycia gotówkà
lub czekiem potwierdzonym.

Art. 112g. Nabywca nie mo˝e ˝àdaç uniewa˝nienia
nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu
wad nieruchomoÊci lub przedmiotów ra-
zem z nià nabytych. 

Rozdzia∏ 8

Egzekucja z u∏amkowej cz´Êci nieruchomoÊci 
oraz u˝ytkowania wieczystego 

Art. 114. Do egzekucji z u∏amkowej cz´Êci nieru-
chomoÊci i do egzekucji z u˝ytkowania
wieczystego stosuje si´ odpowiednio
przepisy o egzekucji z nieruchomoÊci,
o ile przepisy niniejszego rozdzia∏u nie
stanowià inaczej. 

Art. 114a. O zaj´ciu u∏amkowej cz´Êci nieruchomo-
Êci organ egzekucyjny zawiadamia tak˝e
pozosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli, a o zaj´ciu
u˝ytkowania wieczystego — tak˝e w∏a-
Êciciela nieruchomoÊci oraz w∏aÊciwy
organ administracji publicznej. 

Art. 114b. § 1. Je˝eli przedmiotem egzekucji jest
u˝ytkowanie wieczyste, zaj´cie obej-
muje u˝ytkowanie wieczyste gruntu
wraz z jego po˝ytkami oraz znajdujà-
ce si´ na gruncie obiekty budowlane
stanowiàce w∏asnoÊç u˝ytkownika
wieczystego wraz z:
1) ruchomoÊciami, b´dàcymi w∏a-

snoÊcià u˝ytkownika wieczyste-
go, a potrzebnymi do korzystania
z przedmiotu u˝ytkowania wie-
czystego zgodnie z jego przezna-
czeniem, je˝eli pozostajà z tym
przedmiotem w faktycznym
zwiàzku, odpowiadajàcym temu
celowi, 
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2) wyposa˝eniem obiektów budow-
lanych stanowiàcych w∏asnoÊç
u˝ytkownika wieczystego,

3) prawami wynikajàcymi z umów
ubezpieczenia przedmiotów zaj´-
cia, a tak˝e nale˝noÊciami z tych
umów ju˝ przypadajàcymi. 

§ 2. Zaj´cie obejmuje tak˝e przedmioty,
o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wpro-
wadzone póêniej oraz póêniej wznie-
sione obiekty budowlane i posadzo-
ne roÊliny, jak równie˝ prawa
z umów ubezpieczenia póêniej za-
wartych. 

Art. 114c. Gdy przedmiotem zarzàdu jest u∏amko-
wa cz´Êç nieruchomoÊci, zarzàdca dzia∏a
tylko w granicach uprawnieƒ zobowiàza-
nego jako wspó∏w∏aÊciciela. 

Art. 114d. Je˝eli egzekucja jest prowadzona z u˝yt-
kowania wieczystego, post´powanie
ulega zawieszeniu, je˝eli w∏aÊciwy or-
gan wystàpi∏ z ˝àdaniem rozwiàzania
umowy u˝ytkowania wieczystego. Egze-
kucja mo˝e byç podj´ta na wniosek wie-
rzyciela, je˝eli sàd orzeknie, ˝e brak jest
podstaw do rozwiàzania umowy u˝ytko-
wania wieczystego. W przypadku roz-
wiàzania umowy u˝ytkowania wieczy-
stego organ egzekucyjny umarza post´-
powanie egzekucyjne. 

Art. 114e. W przypadku prowadzenia egzekucji
z u∏amkowej cz´Êci nieruchomoÊci, opi-
sowi i oszacowaniu wartoÊci podlega ca-
∏a nieruchomoÊç. WartoÊcià takiej cz´Êci
nieruchomoÊci jest odpowiednia cz´Êç
oszacowanej wartoÊci ca∏ej nierucho-
moÊci. 

Art. 114f. Je˝eli egzekucja jest prowadzona z u˝yt-
kowania wieczystego, w protokole opisu
i oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci
podaje si´ koƒcowà dat´ u˝ytkowania
wieczystego oraz ujawniony w ksi´dze
wieczystej sposób korzystania z gruntu
przez u˝ytkownika wieczystego. 

Art. 114g. Je˝eli przedmiotem egzekucji jest u˝yt-
kowanie wieczyste, postanowienie
o przyznaniu tego prawa nie narusza
ograniczonych praw rzeczowych na nie-
ruchomoÊci powsta∏ych przed jej odda-
niem w u˝ytkowanie wieczyste. 

Art. 114h. § 1. Je˝eli przedmiotem licytacji jest
u∏amkowa cz´Êç nieruchomoÊci, po-
zostajà w mocy, bez potràcenia ich
wartoÊci z ceny nabycia, obcià˝enia
tej cz´Êci u∏amkowej nieruchomoÊci
ujawnione przez wpis w ksi´dze wie-
czystej lub przez z∏o˝enie dokumen-
tu do zbioru dokumentów.

§ 2. Pozostajà w mocy równie˝ obcià˝e-
nia cz´Êci u∏amkowej nieruchomo-
Êci nieujawnione w sposób, o któ-
rym mowa w § 1, lecz zg∏oszone naj-
póêniej na 3 dni przed terminem li-
cytacji, je˝eli zosta∏y ustanowione
przed dniem powstania wspó∏w∏a-
snoÊci. 

Art. 114i. Postanowienie o przyznaniu w∏asnoÊci
u∏amkowej cz´Êci nieruchomoÊci nie na-
rusza obcià˝ajàcych jà hipotek wpisa-
nych przed powstaniem wspó∏w∏asno-
Êci.”;

79) w dziale II dodaje si´ rozdzia∏ 9 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 9

Podzia∏ kwoty uzyskanej z egzekucji

Oddzia∏ 1. Zasady ogólne

Art. 115. § 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspo-
kaja si´ w nast´pujàcej kolejnoÊci:

1) koszty egzekucyjne i koszty upo-
mnienia,

2) nale˝noÊci zabezpieczone hipo-
tecznie wynikajàce z wierzytelnoÊci
banku hipotecznego wpisanych do
rejestru zabezpieczenia listów za-
stawnych prowadzonego zgodnie
z przepisami o listach zastawnych
i bankach hipotecznych,

3) nale˝noÊci zabezpieczone hipo-
tecznie lub zastawem rejestrowym
albo zabezpieczone przez wpisanie
do innego rejestru,

4) nale˝noÊci, do których stosuje si´
przepisy dzia∏u III Ordynacji podat-
kowej, oraz nale˝noÊci z tytu∏u
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏ecz-
ne, o ile nie zosta∏y zaspokojone
w trzeciej kolejnoÊci,

5) nale˝noÊci zabezpieczone prawem
zastawu lub które korzysta∏y z usta-
wowego pierwszeƒstwa, niewy-
mienionego w pkt 2—4,

6) inne nale˝noÊci i odsetki, z zastrze-
˝eniem § 3.

§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egze-
kucji z nieruchomoÊci lub egzekucji
przej´tej po wystàpieniu zbiegu egze-
kucji administracyjnej z sàdowà, po
kosztach egzekucyjnych i kosztach
upomnienia zaspokaja si´ nale˝noÊci
alimentacyjne, a nast´pnie nale˝no-
Êci za prac´ za okres 3 miesi´cy do
wysokoÊci najni˝szego wynagrodze-
nia za prac´ okreÊlonego w odr´b-
nych przepisach oraz renty z tytu∏u
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odszkodowania za wywo∏anie choro-
by, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa
lub Êmierci i koszty zwyk∏ego pogrze-
bu zobowiàzanego, a po nale˝no-
Êciach zabezpieczonych hipotecznie
lub zastawem rejestrowym albo za-
bezpieczonych przez wpisanie do in-
nego rejestru prowadzonego na pod-
stawie odr´bnych przepisów — na-
le˝noÊci za prac´ niezaspokojone
w kolejnoÊci wczeÊniejszej.

§ 3. Odsetki za zw∏ok´ od nale˝noÊci pie-
ni´˝nych, do których majà zastoso-
wanie przepisy dzia∏u III ustawy —
Ordynacja podatkowa, zaspokaja si´
w kolejnoÊci okreÊlonej dla tych na-
le˝noÊci.

§ 4. Je˝eli przedmiotem egzekucji jest
w∏asnoÊciowe spó∏dzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego, spó∏dzielcze
prawo do lokalu u˝ytkowego lub pra-
wo do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej, wie-
rzytelnoÊç spó∏dzielni mieszkanio-
wej z tytu∏u niewniesionego wk∏adu
budowlanego zwiàzana z tym pra-
wem zaspokaja si´ przed nale˝no-
Êcià zabezpieczonà hipotecznie na
tym prawie.

§ 5. Nale˝noÊci wymienione w § 1 pkt 2, 3
i 5 zaspokaja si´ do wysokoÊci kwoty
uzyskanej ze sprzeda˝y rzeczy obcià-
˝onej hipotekà lub zastawem albo
z realizacji prawa zbywalnego obcià-
˝onego. Je˝eli kwota uzyskana ze
sprzeda˝y nie wystarcza na zaspoko-
jenie wszystkich zabezpieczonych na-
le˝noÊci, nale˝noÊci te zaspokaja si´
w kolejnoÊci odpowiadajàcej przys∏u-
gujàcemu im pierwszeƒstwu, a je˝eli
majà równe pierwszeƒstwo albo nie
stosuje si´ do nich zasady pierwszeƒ-
stwa — proporcjonalnie w stosunku,
w jakim pozostajà do siebie.

§ 6. Je˝eli kwota przeznaczona do podzia-
∏u nie wystarcza na zaspokojenie
w ca∏oÊci wszystkich nale˝noÊci, na-
le˝noÊci dalszej kolejnoÊci zaspokaja
si´ dopiero po zupe∏nym zaspokoje-
niu nale˝noÊci wczeÊniejszej kolejno-
Êci, a gdy kwota nie wystarcza na po-
krycie w ca∏oÊci wszystkich nale˝no-
Êci tej samej kolejnoÊci, nale˝noÊci te
zaspokaja si´ proporcjonalnie do wy-
sokoÊci ka˝dej z nich.

Art. 115a. Je˝eli nast´puje podzia∏ kwoty uzyska-
nej ze sprzeda˝y rzeczy lub z realizacji
prawa zbywalnego, do których wystàpi∏
zbieg egzekucji, organ egzekucyjny wy-
daje postanowienie w sprawie podzia∏u
kwoty uzyskanej z egzekucji, na które
wierzycielom przys∏uguje za˝alenie.

Oddzia∏ 2. Zasady szczególne 
dotyczàce podzia∏u kwoty uzyskanej 

z egzekucji z nieruchomoÊci

Art. 115b. Organ egzekucyjny sporzàdza plan po-
dzia∏u kwoty uzyskanej ze sprzeda˝y nie-
ruchomoÊci niezw∏ocznie, gdy postano-
wienie o przyznaniu w∏asnoÊci nierucho-
moÊci staje si´ ostateczne.

Art. 115c. W podziale kwoty uzyskanej ze sprzeda-
˝y nieruchomoÊci oprócz wierzyciela eg-
zekwujàcego uczestniczà: 

1) wierzyciele posiadajàcy tytu∏ wyko-
nawczy z dowodem dor´czenia zobo-
wiàzanemu wezwania do zap∏aty oraz
wierzyciele, którzy uzyskali zabezpie-
czenie powództwa, je˝eli zg∏osili si´
najpóêniej w dniu uprawomocnienia
si´ postanowienia o przyznaniu w∏a-
snoÊci nieruchomoÊci,

2) osoby, które przed zaj´ciem nierucho-
moÊci naby∏y do niej prawa stwier-
dzone w protokole opisu i oszacowa-
nia wartoÊci nieruchomoÊci lub zosta-
∏y zg∏oszone i udowodnione najpóê-
niej w dniu uprawomocnienia si´ po-
stanowienia o przyznaniu w∏asnoÊci, 

3) pracownicy co do stwierdzonych do-
kumentem nale˝noÊci za prac´, je˝eli
zg∏osili swe roszczenia przed sporzà-
dzeniem planu podzia∏u. 

Art. 115d. § 1. Je˝eli przy sporzàdzaniu planu po-
dzia∏u oka˝e si´, ˝e nabywca, uisz-
czajàc cen´, potràci∏ wierzytelnoÊç,
która si´ w niej nie mieÊci, organ eg-
zekucyjny postanowieniem zobo-
wiàzuje nabywc´ do uzupe∏nienia
ceny w terminie 7 dni. Na postano-
wienie to przys∏uguje za˝alenie. 

§ 2. W planie podzia∏u organ egzekucyj-
ny wymienia osoby, dla których jest
przeznaczona kwota przypadajàca
od nabywcy. W tej cz´Êci plan po-
dzia∏u stanowi dla nich tytu∏ egzeku-
cyjny przeciwko nabywcy. 

§ 3. Wierzyciel, któremu przys∏uguje
roszczenie przeciwko nabywcy, na-
bywa z mocy prawa hipotek´ na
sprzedanej nieruchomoÊci. Ujaw-
nienie hipoteki w ksi´dze wieczystej
lub w zbiorze dokumentów nast´pu-
je na wniosek wierzyciela. 

Art. 115e. Je˝eli hipoteka kaucyjna nie jest wyczer-
pana i mo˝e jeszcze s∏u˝yç zabezpiecze-
niu wierzyciela, reszta kwoty pozostaje
w depozycie organu egzekucyjnego a˝ do
ustania stosunku prawnego uzasadniajà-
cego korzystanie z hipoteki kaucyjnej.

Art. 115f. Je˝eli wierzytelnoÊç jest zabezpieczona
na kilku nieruchomoÊciach ∏àcznie, wie-
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rzyciel powinien przed uprawomocnie-
niem si´ postanowienia o przyznaniu
w∏asnoÊci z∏o˝yç oÊwiadczenie, czy i w ja-
kiej wysokoÊci ˝àda zaspokojenia z ka˝-
dej ze sprzedanych nieruchomoÊci. Je˝e-
li w powy˝szym terminie tego nie uczyni,
a podzielona ma byç suma uzyskana tyl-
ko z jednej nieruchomoÊci, jego wierzy-
telnoÊç przyjmuje si´ do rozrachunku
w ca∏oÊci; je˝eli natomiast podzia∏owi
podlegajà kwoty uzyskane ze sprzeda˝y
kilku ∏àcznie obcià˝onych nieruchomo-
Êci, na wierzytelnoÊç ∏àcznie zabezpie-
czonà przypada z ka˝dej z kwot podlega-
jàcych podzia∏owi taka cz´Êç, jaka odpo-
wiada stosunkowi kwoty pozostajàcej po
zaspokojeniu nale˝noÊci z wczeÊniejszà
kolejnoÊcià do sumy tych kwot. 

Art. 115g. § 1. Kwot´ wydzielonà na zaspokojenie
wierzytelnoÊci, której uiszczenie jest
zale˝ne od warunku zawieszajàcego
albo od wyniku sporu, w którym
wierzyciel uzyska∏ zabezpieczenie
powództwa, pozostawia si´ w depo-
zycie organu egzekucyjnego. 

§ 2. Kwot´ wydzielonà na zaspokojenie
wierzytelnoÊci, której uiszczenie jest
zale˝ne od warunku rozwiàzujàce-
go, wydaje si´ wierzycielowi bez za-
bezpieczenia. Je˝eli jednak obowià-
zek zabezpieczenia zwrotu cià˝y na
wierzycielu z mocy istniejàcego mi´-
dzy nim a zobowiàzanym stosunku
prawnego, organ egzekucyjny pozo-
stawia wydzielonà kwot´ w depozy-
cie organu egzekucyjnego.”; 

80) skreÊla si´ art. 116;

81) w art. 117 wyrazy „art. 116 pkt 2, 3 i 5” zast´puje si´
wyrazami „art. 1a pkt 12 lit. b) tiret drugie, trzecie
i piàte”;

82) w art. 135 wyrazy „art. 64 i 65” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 64c—65”;

83) w art. 142 skreÊla si´ wyrazy „(art. 31)”;

84) w art. 151 wyrazy „art. 116” zast´puje si´ wyraza-
mi „art. 1a pkt 12 lit. b)”;

85) w art. 154:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpiecze-
nia nale˝noÊci pieni´˝nej lub wykonania
obowiàzku o charakterze niepieni´˝nym,
je˝eli brak zabezpieczenia móg∏by utrudniç
lub udaremniç egzekucj´, w szczególnoÊci
je˝eli stwierdzono:

— brak p∏ynnoÊci finansowej zobowiàza-
nego,

— unikanie wykonania przez zobowiàzane-
go obowiàzku przez nieujawnianie zo-

bowiàzaƒ powstajàcych z mocy prawa
lub nierzetelne prowadzenie ksiàg po-
datkowych,

— dokonywanie przez zobowiàzanego wy-
przeda˝y majàtku.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zaj´cie zabezpieczajàce przekszta∏ca si´
w zaj´cie egzekucyjne z dniem wygaÊni´-
cia decyzji, o którym mowa w art. 33 § 4
ustawy — Ordynacja podatkowa, pod wa-
runkiem ̋ e organ podatkowy wystawi tytu∏
wykonawczy nie póêniej ni˝ przed up∏y-
wem 14 dni od dnia wygaÊni´cia decyzji
lub od dnia dor´czenia upomnienia, je˝eli
dor´czenie to by∏o wymagane.”;

86) art. 155 otrzymuje brzmienie:

„Art. 155. Zabezpieczenie mo˝e byç dokonane
równie˝ przed ustaleniem albo okreÊle-
niem kwoty nale˝noÊci pieni´˝nej lub
obowiàzku o charakterze niepieni´˝nym,
je˝eli brak zabezpieczenia móg∏by utrud-
niç lub udaremniç skuteczne przeprowa-
dzenie egzekucji, a przepisy odr´bne ze-
zwalajà na takie zabezpieczenie.”;

87) dodaje si´ art. 155a w brzmieniu:

„Art. 155a. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje za-
bezpieczenia na wniosek wierzycie-
la i na podstawie wydanego przez
niego zarzàdzenia zabezpieczenia. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1,
mo˝e równie˝ zg∏osiç:

1) inspektor kontroli skarbowej, 

2) dyrektor urz´du celnego w przy-
padkach, o których mowa
w art. 19 § 5 i 6, je˝eli dokonane
przez niego zabezpieczenie jest
niewystarczajàce.

§ 3. Je˝eli wniosek o zabezpieczenie
jest zg∏aszany po wszcz´ciu albo
zakoƒczeniu post´powania podat-
kowego lub kontrolnego, we wnio-
sku tym wyszczególnia si´ sk∏adni-
ki majàtkowe zobowiàzanego, któ-
re mogà byç przedmiotem zabez-
pieczenia.”; 

88) art. 156 i 157 otrzymujà brzmienie:

„Art. 156. § 1. Zarzàdzenie zabezpieczenia zawiera:

1) oznaczenie wierzyciela,

2) wskazanie imienia i nazwiska lub
firmy zobowiàzanego, jego adre-
su, a w przypadku zabezpieczania
nale˝noÊci pieni´˝nej na wynagro-
dzeniu za prac´ zobowiàzanego —
oznaczenie zatrudniajàcego go
pracodawcy i jego adres, je˝eli
wierzyciel posiada takà informa-
cj´,
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3) podanie treÊci obowiàzku podle-
gajàcego zabezpieczeniu, podsta-
wy prawnej tego obowiàzku,
a w przypadku zabezpieczania na-
le˝noÊci pieni´˝nej — tak˝e okre-
Êlenie jej wysokoÊci,

4) wskazanie podstawy prawnej za-
bezpieczenia obowiàzku,

5) wskazanie okolicznoÊci Êwiadczà-
cych o wystàpieniu mo˝liwoÊci
utrudnienia bàdê udaremnienia
egzekucji,

6) dat´ wydania zarzàdzenia zabez-
pieczenia, nazw´ wierzyciela, któ-
ry je wyda∏, oraz podpis z poda-
niem imienia, nazwiska i stanowi-
ska s∏u˝bowego podpisujàcego,
a tak˝e odcisk piecz´ci urz´dowej,

7) klauzul´ organu egzekucyjnego
o przyj´ciu zarzàdzenia zabezpie-
czenia do wykonania,

8) pouczenie zobowiàzanego o przy-
s∏ugujàcym mu w terminie 7 dni
prawie zg∏oszenia do organu eg-
zekucyjnego zarzutów,

9) sposób i zakres zabezpieczenia.

§ 2. W przypadku zabezpieczania nale˝-
noÊci pieni´˝nych, zarzàdzenie za-
bezpieczenia, o którym mowa w § 1,
sporzàdza si´ wed∏ug wzoru okreÊlo-
nego w drodze rozporzàdzenia przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych. Wzór zarzàdzenia
zabezpieczenia powinien zawieraç
dane, o których mowa w § 1, a po-
nadto umo˝liwiaç elektroniczne
przetwarzanie tych danych. 

Art. 157. § 1. Je˝eli obowiàzek, którego dotyczy
zarzàdzenie zabezpieczenia, nie pod-
lega zabezpieczeniu w trybie admini-
stracyjnym lub zarzàdzenie zabezpie-
czenia nie zawiera treÊci okreÊlonej
w art. 156 § 1, organ egzekucyjny nie
przyst´puje do zabezpieczenia. Na
postanowienie organu egzekucyjne-
go odmawiajàce dokonania zabez-
pieczenia przys∏uguje wierzycielowi
nieb´dàcemu jednoczeÊnie organem
egzekucyjnym za˝alenie.

§ 2. Organ egzekucyjny mo˝e uzale˝niç
nadanie klauzuli o przyj´ciu zarzà-
dzenia zabezpieczenia do wykonania
od z∏o˝enia przez wierzyciela kaucji
na zabezpieczenie roszczeƒ zobowià-
zanego o naprawienie szkód spowo-
dowanych wskutek wykonania zarzà-
dzenia zabezpieczenia.”;

89) dodaje si´ art. 157a w brzmieniu:

„Art. 157a. Organ egzekucyjny mo˝e w ka˝dym
czasie uchyliç lub zmieniç sposób lub

zakres zabezpieczenia. Na postanowie-
nie w sprawie zmiany lub uchylenia za-
bezpieczenia s∏u˝y za˝alenie.”;

90) art. 158 otrzymuje brzmienie:

„Art. 158. W przypadku potrzeby organ egzekucyj-
ny mo˝e stosowaç kilka sposobów za-
bezpieczenia.”;

91) w art. 159:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ egzekucyjny na ˝àdanie zobowiàza-
nego, z zastrze˝eniem § 2, uchyla zabezpie-
czenie, je˝eli wniosek o wszcz´cie post´po-
wania egzekucyjnego nie zosta∏ zg∏oszony
w terminie 30 dni od dokonania zabezpie-
czenia nale˝noÊci pieni´˝nej, a w terminie
3 miesi´cy od dokonania zabezpieczenia
w zwiàzku z wydaniem decyzji, o której mo-
wa w art. 33 § 4 ustawy — Ordynacja po-
datkowa lub zabezpieczenia obowiàzku
o charakterze niepieni´˝nym.”,

b) dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. O uchyleniu zabezpieczenia organ egze-
kucyjny wydaje postanowienie. Na posta-
nowienie to przys∏uguje za˝alenie zobo-
wiàzanemu i wierzycielowi nieb´dàcemu
jednoczeÊnie organem egzekucyjnym.”;

92) w art. 163:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przepisy art. 64c stosuje si´ odpowiednio
do op∏at za czynnoÊci zabezpieczenia i wy-
datków zwiàzanych z post´powaniem za-
bezpieczajàcym, je˝eli post´powanie egze-
kucyjne zosta∏o wszcz´te.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Organ egzekucyjny obcià˝a wierzyciela
op∏atami za czynnoÊci zabezpieczajàce
oraz wydatkami zwiàzanymi z zabezpiecze-
niem, je˝eli post´powanie egzekucyjne nie
zosta∏o wszcz´te wskutek braku wniosku,
o którym mowa w art. 159 § 2, lub wniosek
ten nie zosta∏ uwzgl´dniony, a je˝eli nie zo-
sta∏o wszcz´te z innych powodów — wy-
datkami zwiàzanymi z post´powaniem za-
bezpieczajàcym. Przepis art. 64c § 7 stosu-
je si´ odpowiednio.”,

c) dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Nie pobiera si´ op∏at, o których mowa
w § 2, je˝eli wierzyciel jest jednoczeÊnie
organem egzekucyjnym dokonujàcym za-
bezpieczenia.”,

d) w § 4 skreÊla si´ wyrazy „op∏at i”;

93) art. 164—166 otrzymujà brzmienie:

„Art. 164. § 1. Organ egzekucyjny, z zastrze˝eniem
§ 2, po wydaniu zarzàdzenia zabez-
pieczenia dokonuje zabezpieczenia
nale˝noÊci pieni´˝nej przez:
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1) zaj´cie pieni´dzy, wynagrodzenia
za prac´, wierzytelnoÊci z rachun-
ków bankowych, innych wierzytel-
noÊci i praw majàtkowych lub ru-
chomoÊci, 

2) obcià˝enie nieruchomoÊci zobo-
wiàzanego hipotekà przymusowà,
w tym przez z∏o˝enie dokumentów
do zbioru dokumentów w przy-
padku nieruchomoÊci, która nie
ma urzàdzonej ksi´gi wieczystej,

3) obcià˝enie statku morskiego za-
stawem wpisanym do rejestru
okr´towego,

4) ustanowienie zakazu zbywania
i obcià˝ania nieruchomoÊci, która
nie ma urzàdzonej ksi´gi wieczy-
stej albo której ksi´ga wieczysta
zgin´∏a lub uleg∏a zniszczeniu,

5) ustanowienie zakazu zbywania
spó∏dzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spó∏dzielczego pra-
wa do lokalu u˝ytkowego lub pra-
wa do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej.

§ 2. Je˝eli organ egzekucyjny nie jest jed-
noczeÊnie wierzycielem, obcià˝enia
nieruchomoÊci hipotekà przymuso-
wà dokonuje wierzyciel. 

§ 3. Przed skierowaniem wniosku do sà-
du o ustanowienie hipoteki przymu-
sowej wierzyciel wyst´puje do orga-
nu egzekucyjnego o nadanie tytu∏o-
wi wykonawczemu lub zarzàdzeniu
zabezpieczenia klauzuli o skierowa-
niu tytu∏u wykonawczego do egzeku-
cji lub zarzàdzenia zabezpieczenia do
wykonania.

§ 4. Do zaj´cia zabezpieczajàcego stosuje
si´ odpowiednio przepisy o zaj´ciu
egzekucyjnym pieni´dzy, wynagro-
dzenia za prac´, Êwiadczeƒ z zaopa-
trzenia emerytalnego oraz ubezpie-
czenia spo∏ecznego, egzekucj´ z ra-
chunków bankowych, innych wierzy-
telnoÊci pieni´˝nych, praw z papie-
rów wartoÊciowych zapisanych na
rachunku papierów wartoÊciowych
oraz z wierzytelnoÊci z rachunku pie-
ni´˝nego, papierów wartoÊciowych
niezapisanych na rachunku papie-
rów wartoÊciowych, weksla, autor-
skich praw majàtkowych i praw po-
krewnych oraz w∏asnoÊci przemys∏o-
wej, udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, pozosta∏ych
praw majàtkowych oraz ruchomoÊci.

§ 5. Zaj´cie zabezpieczajàce nie mo˝e do-
tyczyç rzeczy lub praw zwolnionych
z egzekucji.

Art. 165. § 1. Wydane w formie dokumentu papie-
ry wartoÊciowe zaj´te w celu zabez-
pieczenia nale˝noÊci pieni´˝nych

podlegajà z∏o˝eniu do depozytu or-
ganu egzekucyjnego.

§ 2. Zaj´te pieniàdze w celu zabezpiecze-
nia wp∏aca si´ na wydzielony opro-
centowany rachunek bankowy orga-
nu egzekucyjnego z oprocentowa-
niem udzielonym przez bank dla
wk∏adów wyp∏acanych na ka˝de ˝à-
danie, z zastrze˝eniem § 3.

§ 3. Je˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika,
˝e zabezpieczenie trwaç b´dzie d∏u-
˝ej ni˝ 3 miesiàce, zaj´te pieniàdze,
na wniosek zobowiàzanego, wp∏aca
si´ na rachunek lokaty terminowej. 

§ 4. Zaj´ta wierzytelnoÊç po nadejÊciu
terminu jej p∏atnoÊci przez d∏u˝nika
tej wierzytelnoÊci zrealizowana jest
w celu zabezpieczenia przez przeka-
zanie jej na rachunek, o którym mo-
wa w § 2. Tak samo przekazywane sà
zaj´te w celu zabezpieczenia wyna-
grodzenia za prac´ i inne nale˝noÊci
p∏atne w przysz∏oÊci, bez ponawiania
ich zaj´cia a˝ do wysokoÊci nale˝no-
Êci zabezpieczonej.

Art. 166. Na wniosek zobowiàzanego, zabezpiecze-
nie nale˝noÊci pieni´˝nej mo˝e byç doko-
nane przez z∏o˝enie kaucji. Je˝eli zobo-
wiàzany sk∏ada wniosek o przyj´cie kaucji
w gotówce albo wniosek o przyj´cie kau-
cji w innej postaci zostanie uwzgl´dniony
przez organ egzekucyjny, organ ten okre-
Êla kwot´ kaucji, nie wy˝szà jednak od na-
le˝noÊci podlegajàcej zabezpieczeniu.”;

94) dodaje si´ art. 166a i 166b w brzmieniu:

„Art. 166a. § 1. Zobowiàzany nie mo˝e rozporzà-
dzaç sk∏adnikiem majàtkowym za-
j´tym w celu zabezpieczenia, z za-
strze˝eniem § 2.

§ 2. W okresie zabezpieczenia mogà
byç dokonywane za zgodà organu
egzekucyjnego wyp∏aty z zaj´tego
w celu zabezpieczenia rachunku
bankowego zobowiàzanego, po
przedstawieniu przez niego wiary-
godnych dokumentów Êwiadczà-
cych o koniecznoÊci poniesienia
tych wydatków dla wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 166b. W post´powaniu zabezpieczajàcym sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 31—34,
art. 36, art. 38, art. 40, art. 45—54, art. 71
i art. 168d.”;

95) w art. 167 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ egzekucyjny w zarzàdzeniu zabezpie-
czenia wykonania obowiàzku o charakterze
niepieni´˝nym okreÊla Êrodek zabezpieczania
lub innà czynnoÊç, które stosownie do oko-
licznoÊci sà zastosowane.”;

Dziennik Ustaw Nr 125 — 9758 — Poz. 1368



96) dodaje si´ dzia∏ IVa w brzmieniu:

„Dzia∏  IVa

ODPOWIEDZIALNOÂå 
ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY

Rozdzia∏ 1

OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza

Art. 168a. Osoba, która roÊci sobie prawo do rzeczy
lub prawa majàtkowego, z których prze-
prowadzono egzekucj´ przez sprzeda˝
rzeczy lub wykonanie prawa majàtkowe-
go, mo˝e dochodziç od zobowiàzanego
odszkodowania na podstawie przepisów
Kodeksu cywilnego dotyczàcych odpo-
wiedzialnoÊci za wyrzàdzonà szkod´.

Art. 168b. Zobowiàzany mo˝e dochodziç odszko-
dowania od wierzyciela lub organu eg-
zekucyjnego, na podstawie przepisów
Kodeksu cywilnego, za szkody wyrzà-
dzone wskutek niezgodnego z przepisa-
mi prawa wszcz´cia lub prowadzenia eg-
zekucji administracyjnej lub post´powa-
nia zabezpieczajàcego.

Art. 168c. D∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci, który nie
wykona∏ lub nienale˝ycie wykona∏ cià˝à-
ce na nim obowiàzki zwiàzane z realiza-
cjà zaj´cia egzekucyjnego lub zabezpie-
czajàcego wierzytelnoÊci lub prawa ma-
jàtkowego, odpowiada za wyrzàdzone
przez to wierzycielowi szkody na posta-
wie przepisów Kodeksu cywilnego.

Rozdzia∏ 2

OdpowiedzialnoÊç porzàdkowa

Art. 168d. § 1. Na osob´, która wbrew cià˝àcemu
na niej obowiàzkowi odmawia
udzielenia organowi egzekucyjne-
mu informacji lub wyjaÊnieƒ nie-
zb´dnych do prowadzenia egzekucji
albo udziela fa∏szywych informacji
lub wyjaÊnieƒ, mo˝e byç na∏o˝ona
kara pieni´˝na w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej pi´ciokrotnego najni˝-
szego wynagrodzenia za prac´ okre-
Êlonego w odr´bnych przepisach. 

§ 2. Je˝eli ˝àdanie udzielenia informacji
lub wyjaÊnieƒ by∏o skierowane do
osoby prawnej lub innej jednostki
organizacyjnej, kar´ pieni´˝nà na-
k∏ada si´ na pracownika odpowie-
dzialnego za udzielenie informacji
lub wyjaÊnieƒ, a gdyby ustalenie ta-
kiego pracownika by∏o utrudnione
— kar´ pieni´˝nà nak∏ada si´ na od-
powiedzialnego kierownika.

§ 3. Kar´, o której mowa w § 1, mo˝na
na∏o˝yç równie˝ na zobowiàzanego,

który nie powiadamia organu egze-
kucyjnego o zmianie miejsca swego
pobytu, a tak˝e zarzàdc´ nierucho-
moÊci, który bez usprawiedliwionej
przyczyny nie sk∏ada sprawozdania
lub nie wykonuje polecenia organu
egzekucyjnego. 

§ 4. W przypadku uchybienia obowiàz-
kowi, o którym mowa w § 1, przez
˝o∏nierza, zamiast na∏o˝enia kary
pieni´˝nej wyst´puje si´ do dowód-
cy jednostki wojskowej, w której ̋ o∏-
nierz ten pe∏ni s∏u˝b´, z wnioskiem
o pociàgni´cie go do odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej.

Art. 168e. § 1. Na d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci,
który nie wykonuje lub nienale˝ycie
wykonuje cià˝àce na nim obowiàzki
zwiàzane z egzekucjà lub zabezpie-
czaniem wierzytelnoÊci lub prawa
majàtkowego, mo˝na na∏o˝yç kar´
pieni´˝nà w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej pi´ciokrotnego najni˝szego
wynagrodzenia za prac´ okreÊlone-
go w odr´bnych przepisach.

§ 2. Kara, o której mowa w § 1, mo˝e byç
powtarzana w przypadku uchylania
si´ od wykonania, w dodatkowo wy-
znaczonych terminach, obowiàzków
wynikajàcych z zaj´cia egzekucyjne-
go lub zabezpieczajàcego. 

§ 3. Je˝eli d∏u˝nikiem zaj´tej wierzytel-
noÊci jest osoba prawna lub jednost-
ka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej, kar´ pieni´˝nà
nak∏ada si´ na wyznaczonego pra-
cownika, a je˝eli nie zosta∏ wyzna-
czony — kierownika bezpoÊrednio
odpowiedzialnego za realizacj´ zaj´-
cia, a w spó∏ce prawa handlowego
— odpowiedzialnego cz∏onka zarzà-
du, natomiast w spó∏ce cywilnej —
odpowiedzialnego wspólnika.

§ 4. Postanowienie w sprawie na∏o˝enia
kary pieni´˝nej wydaje organ egze-
kucyjny, z zastrze˝eniem § 5.

§ 5. Je˝eli egzekucj´ z wierzytelnoÊci
prowadzi organ egzekucyjny, o któ-
rym mowa w art. 19 § 3—5, 7 i 8, po-
stanowienie w sprawie na∏o˝enia
kary pieni´˝nej wydaje naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ tego organu.

§ 6. Na postanowienie o na∏o˝eniu kary
pieni´˝nej przys∏uguje za˝alenie. 

§ 7. Kara pieni´˝na na∏o˝ona w zwiàzku
z egzekucjà prowadzonà przez organ,
o którym mowa w art. 19 § 3—5, 7 i 8,
przypada na rzecz tego organu.”;
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97) art. 170 otrzymuje brzmienie:

„Art. 170. § 1. Pozostajà w mocy przepisy ustaw
szczególnych dotyczàce administra-
cyjnego post´powania zabezpiecza-
jàcego na podstawie orzeczenia pro-
kuratora, sàdu, organów admini-
stracji celnej lub organów kontroli
administracji publicznej o zabezpie-
czeniu rzeczy, w stosunku do których
mo˝e byç orzeczony przepadek. 

§ 2. W post´powaniu o zabezpieczenie,
o którym mowa w § 1, postanowie-
nie o wy∏àczeniu wydaje naczelnik
urz´du skarbowego, stosujàc prze-
pisy niniejszej ustawy. Na postano-
wienie o wy∏àczeniu przys∏uguje
prawo wniesienia za˝alenia organo-
wi, który wyda∏ postanowienie o za-
bezpieczeniu, oraz wierzycielowi.
Do czasu rozstrzygni´cia za˝alenia
dokonane czynnoÊci egzekucyjne
pozostajà w mocy.”;

98) skreÊla si´ art. 173;

99) art. 174 otrzymuje brzmienie:

„Art. 174. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rozciàgnàç stosowanie w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci przepisów dzia∏u II roz-
dzia∏u 6 w zakresie przechowywania,
oszacowania i sprzeda˝y zaj´tych rucho-
moÊci na okreÊlone ruchomoÊci, które
sta∏y si´ w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa na
podstawie przepisów o likwidacji mie-
nia, o przepadku mienia, z tytu∏u spad-
ków lub z innych tytu∏ów albo gdy Skarb
Paƒstwa na podstawie szczególnych
przepisów jest upowa˝niony do sprzeda-
˝y cudzej ruchomoÊci. Rozporzàdzenie
to w szczególnoÊci okreÊli przypadki,
w których mo˝e nastàpiç nieodp∏atne
przekazanie ruchomoÊci lub ich niszcze-
nie, a tak˝e sposób rozliczania wydatków
zwiàzanych z przechowywaniem lub
sprzeda˝à ruchomoÊci niestanowiàcych
w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa.”

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,

poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665,
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191
i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322 oraz z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98,
poz. 1069, 1070 i 1071 i Nr 123, poz. 1353) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 773 otrzymuje brzmienie:

„Art. 773 § 1. W przypadku zbiegu egzekucji admi-
nistracyjnej i sàdowej co do tej samej
rzeczy lub prawa majàtkowego, ad-
ministracyjny organ egzekucyjny
i komornik wstrzymujà czynnoÊci eg-
zekucyjne na wniosek wierzyciela,
d∏u˝nika lub z urz´du i przekazujà ak-
ta egzekucji administracyjnej i egze-
kucji sàdowej sàdowi rejonowemu,
w którego okr´gu wszcz´to egzeku-
cj´, w celu rozstrzygni´cia, który or-
gan egzekucyjny — sàdowy czy ad-
ministracyjny — ma dalej prowadziç
∏àcznie egzekucje w trybie w∏aÊci-
wym dla danego organu. Sàd wyda-
je postanowienie w terminie 14 dni,
bioràc pod uwag´ stan ka˝dego z po-
st´powaƒ egzekucyjnych, a je˝eli sà
one w równym stopniu zaawanso-
wane, wysokoÊç egzekwowanych
nale˝noÊci i kolejnoÊç ich zaspokoje-
nia, z zastrze˝eniem § 2. Równocze-
Ênie sàd postanawia, jakie ju˝ doko-
nane czynnoÊci egzekucyjne pozo-
stajà w mocy.

§ 2. Je˝eli egzekucje sà prowadzone
w celu zrealizowania zastawu reje-
strowego lub skarbowego, ∏àczne
prowadzenie egzekucji przejmuje or-
gan egzekwujàcy nale˝noÊç korzy-
stajàcà z pierwszeƒstwa zaspokoje-
nia.

§ 3. W przypadku wystàpienia dalszych
zbiegów egzekucji do tej samej rze-
czy lub prawa majàtkowego, ∏àczne
prowadzenie egzekucji przejmuje or-
gan egzekucyjny wyznaczony przy
pierwszym zbiegu egzekucji.

§ 4. Na postanowienie sàdu przys∏uguje
za˝alenie stronom oraz administra-
cyjnemu organowi egzekucyjne-
mu.”;

2) w art. 999 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Prawomocne postanowienie o przysàdzeniu
w∏asnoÊci przenosi w∏asnoÊç na nabywc´
i jest tytu∏em do ujawnienia na rzecz nabyw-
cy prawa w∏asnoÊci w katastrze nieruchomo-
Êci oraz przez wpis w ksi´dze wieczystej lub
przez z∏o˝enie dokumentu do zbioru doku-
mentów. Prawomocne postanowienie o przy-
sàdzeniu w∏asnoÊci jest tak˝e tytu∏em egzeku-
cyjnym do wprowadzenia nabywcy w posia-
danie nieruchomoÊci.”;
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3) art. 1008 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1008. Je˝eli egzekucja jest prowadzona
z u˝ytkowania wieczystego, post´po-
wanie ulega zawieszeniu, je˝eli w∏aÊci-
wy organ wystàpi∏ z ˝àdaniem rozwià-
zania umowy u˝ytkowania wieczyste-
go. Egzekucja mo˝e byç podj´ta na
wniosek wierzyciela, je˝eli sàd orzek-
nie, ˝e brak jest podstaw do rozwiàza-
nia umowy u˝ytkowania wieczystego.
W przypadku rozwiàzania umowy u˝yt-
kowania wieczystego, komornik uma-
rza post´powanie egzekucyjne.”; 

4) w art. 1025:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja si´
w nast´pujàcej kolejnoÊci:

1) koszty egzekucyjne,

2) nale˝noÊci alimentacyjne,

3) nale˝noÊci za prac´ za okres 3 miesi´cy
do wysokoÊci najni˝szego wynagrodze-
nia za prac´ okreÊlonego w odr´bnych
przepisach oraz renty z tytu∏u odszkodo-
wania za wywo∏anie choroby, niezdol-
noÊci do pracy, kalectwa lub Êmierci
i koszty zwyk∏ego pogrzebu d∏u˝nika,

4) nale˝noÊci zabezpieczone hipotecznie
wynikajàce z wierzytelnoÊci banku hipo-
tecznego wpisanych do rejestru zabez-
pieczenia listów zastawnych prowadzo-
nego zgodnie z przepisami o listach za-
stawnych i bankach hipotecznych,

5) nale˝noÊci zabezpieczone hipotecznie
lub zastawem rejestrowym albo zabez-
pieczone przez wpisanie do innego reje-
stru,

6) nale˝noÊci za prac´ niezaspokojone
w kolejnoÊci trzeciej,

7) nale˝noÊci, do których stosuje si´ prze-
pisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39,
poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110,
poz. 1189), o ile nie zosta∏y zaspokojone
w kolejnoÊci piàtej,

8) nale˝noÊci zabezpieczone prawem za-
stawu lub które korzysta∏y z ustawowe-
go pierwszeƒstwa niewymienionego
w kolejnoÊciach wczeÊniejszych,

9) nale˝noÊci wierzycieli, którzy prowadzili
egzekucj´,

10) inne nale˝noÊci.”,

b) w § 3 wyrazy „szóstej kategorii” zast´puje si´
wyrazami „czwartej, piàtej i ósmej kategorii”
oraz wyrazy „kategorii ósmej” zast´puje si´ wy-
razami „kategorii dziesiàtej”;

5) w art. 1026 w § 1 wyraz „szóstej” zast´puje si´ wy-
razami „czwartej, piàtej i ósmej”.

Art. 3. W ustawie z dnia 24 paêdziernika 1974 r. —
Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3,
poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39,
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335,
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r.
Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47,
poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89,
poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747 i Nr 100,
poz. 1085) w art. 114 dotychczasowà treÊç oznacza si´
jako ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Egzekucja nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1,
nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.”

Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach
wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124,
poz. 1361) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. W granicach przewidzianych w odr´b-
nych przepisach hipoteka zabezpiecza
tak˝e roszczenia o odsetki nieprzedawnio-
ne oraz o przyznane koszty post´powa-
nia.”;

2) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego
z nieruchomoÊci nast´puje wed∏ug prze-
pisów o sàdowym post´powaniu egzeku-
cyjnym, chyba ˝e z nieruchomoÊci d∏u˝ni-
ka jest prowadzona egzekucja przez admi-
nistracyjny organ egzekucyjny.”;

3) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. Hipotek´ przymusowà mo˝na uzyskaç
tak˝e na podstawie tymczasowego za-
rzàdzenia sàdu, postanowienia prokura-
tora, na mocy przepisów szczególnych
na podstawie decyzji, chocia˝by decyzja
nie by∏a ostateczna, albo zarzàdzenia za-
bezpieczenia dokonanego na podstawie
przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.”

Art. 5. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184,
z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
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poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610 i Nr 123, poz. 1353)
w art. 42 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Egzekucja nale˝noÊci, o których mowa w ust. 5,
nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.”

Art. 6. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobie-
ganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47,
poz. 243, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 i z 2001 r. Nr 111,
poz. 1197) w art. 10 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Egzekucja obowiàzku okreÊlonego w ust. 3 na-
st´puje w trybie przepisów o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji.”

Art. 7. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwa-
terowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964
i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550
oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877 i Nr 100, poz.
1085) w art. 45 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Egzekucja wydatków zwiàzanych z przekwate-
rowaniem, o którym mowa w ust. 1, nast´puje
w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.”

Art. 8. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972
i Nr 110, poz. 1189) w art. 65 skreÊla si´ § 6.

Art. 9. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160,
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668,
Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111 poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 100,
poz. 1080) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do egzekucji wp∏at, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji, z tym ˝e tytu∏ wykonaw-
czy wystawia Prezes Zarzàdu Funduszu.”

Art. 10. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz.1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 33 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. WygaÊni´cie decyzji, o której mowa w § 4, nie
narusza zarzàdzenia zabezpieczenia dokona-
nego na podstawie przepisów o post´powa-
niu egzekucyjnym w administracji.”;

2) w art. 64 dodaje si´ § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Jednostka bud˝etowa, której zobowiàzanie
zosta∏o potràcone z wierzytelnoÊci podatnika,
jest obowiàzana wp∏aciç równowartoÊç wy-
gas∏ego podatku do organu podatkowego
w terminie 7 dni od dnia dokonania potràce-
nia. Od niewp∏aconej w terminie równowar-
toÊci wygas∏ego podatku nalicza si´ odsetki
za zw∏ok´.”;

3) w art. 65 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisy art. 64 § 2—7 stosuje si´ odpowied-
nio.”

Art. 11. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082
i Nr 102, poz. 1116) w art. 153 ust. 1 otrzymuje brzmie-
nie:

„1. Przewodniczàcy organu orzekajàcego w pierw-
szej instancji kieruje do wykonania prawomoc-
ne rozstrzygni´cia.”

Art. 12. 1. Wszcz´cie egzekucji administracyjnej
z nieruchomoÊci nie mo˝e nastàpiç, je˝eli przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy wierzyciel skierowa∏ do komor-
nika sàdowego wniosek o przeprowadzenie egzekucji
z nieruchomoÊci. W takim przypadku stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.

2. W okresie pierwszych 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy organ egzekucyjny mo˝e zwracaç si´
do bieg∏ych o oszacowanie wartoÊci majàtku zobowià-
zanego na zasadach okreÊlonych w dotychczasowych
przepisach. 

3. Termin do wniesienia skargi na dokonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy czynnoÊci egzekucyjne
organu egzekucyjnego lub egzekutora koƒczy si´
z up∏ywem 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

4. Wnioski, zarzuty, skargi i ˝àdania wniesione
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy podlegajà rozpa-
trzeniu na podstawie dotychczasowych przepisów.

5. D∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci, realizujàc zaj´cie
dokonane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, jest
obowiàzany obliczyç i przekazaç organowi egzekucyj-
nemu odsetki z tytu∏u niewp∏acenia w terminie docho-
dzonej nale˝noÊci, je˝eli organ egzekucyjny przes∏a∏
mu zaj´cie uzupe∏niajàce wskazujàce kwot´ odsetek
nale˝nych do dnia wystawienia tego zaj´cia oraz staw-
k´ odsetek, wed∏ug której sà naliczone odsetki nale˝ne
po tym dniu.

6. W przypadku kwestionowania prawid∏owoÊci
wykonania przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy obo-
wiàzków cià˝àcych na wierzycielach, zobowiàzanych
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lub d∏u˝nikach zaj´tej wierzytelnoÊci organ egzekucyj-
ny stosuje przepisy dotychczasowe.

7. Wierzyciele, którzy z dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy utracili prawo do dochodzenia swych nale˝noÊci
w trybie egzekucji administracyjnej, nie tracà tego pra-
wa w stosunku do nale˝noÊci, co do których wszcz´to
post´powanie egzekucyjne lub zabezpieczajàce przed
tym dniem.

Art. 13. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do po-
st´powaƒ egzekucyjnych wszcz´tych przed dniem jej
wejÊcia w ˝ycie, z tym ˝e wydane postanowienia oraz
czynnoÊci egzekucyjne dokonane przed tym dniem

z zachowaniem przepisów dotychczasowych, sà sku-
teczne, z zastrze˝eniem art. 14.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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