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go i wygasa z up∏ywem 6 miesi´cy od dnia jego po-
wstania.

Art. 30c.27) Skarb Paƒstwa zachowuje w spó∏kach
zarzàdzajàcych portami o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, o których mowa w art. 30a
ust. 1, co najmniej 51% sumy g∏osów s∏u˝àcych ca∏e-
mu kapita∏owi, po zrealizowaniu przez pracowników
prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji.

Art. 31. Je˝eli, w terminie 3 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, rada gminy nie podejmie uchwa-

∏y o przystàpieniu do spó∏ki, o której mowa w art. 13
ust. 1—3, spó∏k´ zawià˝e Skarb Paƒstwa.

Art. 32. (pomini´ty).25)

Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.29)

————————
29) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 5 lutego 1997 r.
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OBWIESZCZENIE  MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r.
Nr 74, poz. 676) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejsze-
go obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym
podziale administracyjnym Paƒstwa oraz o zmia-
nie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16,
poz. 91),

2) ustawà z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏-
dzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210),

3) ustawà z dnia 29 grudnia 1982 r. o urz´dzie Ministra
Finansów oraz urz´dach i izbach skarbowych
(Dz. U. Nr 45, poz. 289),

4) ustawà z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. Nr 21, poz. 126),

5) ustawà z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadaƒ
i kompetencji okreÊlonych w ustawach szczegól-
nych pomi´dzy organy gminy a organy admini-
stracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 34, poz. 198 i Nr 43, poz. 253)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
26 lutego 1991 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego
tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powa-
niu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 36,
poz. 161),

6) ustawà z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy —
Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 20, poz. 78),

7) ustawà z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych
ustaw regulujàcych zasady opodatkowania oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127),

8) ustawà z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy
o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 85, poz. 426),

9) ustawà z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu
post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezyden-
ta Rzeczypospolitej — Prawo upad∏oÊciowe i Pra-
wo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu post´-
powania administracyjnego, ustawy o kosztach sà-
dowych w sprawach cywilnych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189),

10) ustawà z dnia 11 paêdziernika 1996 r. o zmianie
ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 146, poz. 680),

11) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926),

12) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach admini-
stracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r.
Nr 162, poz. 1122),

13) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie woj-
skowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083),

14) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy ustro-
jowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

15) ustawà z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie usta-
wy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, Prawa upa-
d∏oÊciowego, ustawy o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji, ustawy o wydawaniu Moni-
tora Sàdowego i Gospodarczego oraz ustawy —
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Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 114,
poz. 1193),

16) ustawà z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych, ustawy
o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredy-
tów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy — Or-
dynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315),

17) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

18) ustawà z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o Paƒstwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
Nr 76, poz. 809),

19) ustawà z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. Nr 98, poz. 1068),

20) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych
(Dz. U. Nr 123, poz. 1353),

21) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125,
poz. 1368),

22) ustawà z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach
w administracji celnej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365),

23) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
Nr 74, poz. 676),

24) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene-
ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje nast´pujàcych
przepisów:

1) art. 171, 172, 174 i 175 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151), które stanowià:
„Art. 171. § 1. Pozostajà w mocy przepisy:

1) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4,
poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59,
poz. 350 oraz Nr 74, poz. 439
i 440)a),

2) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r.
o Narodowym Banku Polskim
(Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74,
poz. 439)b).

§ 2. W szczególnoÊci pozostajà w mocy
przepisy o niedopuszczalnoÊci egze-
kucji nale˝noÊci przypadajàcych od
banków, zawarte w art. 56 ustawy
z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodo-
wym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4,
poz. 22 i Nr 74, poz. 439)b).

Art. 172. Pozostajà w mocy przepisy art. 64 i 65
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. — Prawo
lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165,
z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108,
Nr 34, poz. 178, Nr 35, poz. 192 i z 1990 r.
Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 190 i Nr 34,
poz. 198)c).”

„Art. 174. § 1. Tracà moc dotychczasowe przepisy
w sprawach uregulowanych w ni-
niejszej ustawie.

§ 2. W szczególnoÊci tracà moc:
1) rozporzàdzenie z dnia 22 marca

1928 r. o post´powaniu przymu-
sowym w administracji (Dz. U.
Nr 36, poz. 342 z póêniejszymi
zmianami),

2) dekret z dnia 28 stycznia 1947 r.
o egzekucji administracyjnej
Êwiadczeƒ pieni´˝nych (Dz. U.
Nr 21, poz. 84 z póêniejszymi
zmianami),

3) art. 37 dekretu z dnia 26 paêdzier-
nika 1950 r. o zobowiàzaniach po-
datkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452
z póêniejszymi zmianami).

§ 3. Do czasu wydania przepisów wyko-
nawczych przewidzianych w niniej-
szej ustawie pozostajà w mocy prze-
pisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne.

Art. 175. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1967 r.”;

2) art. 53 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopnio-
wym podziale administracyjnym Paƒstwa oraz
o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U.
Nr 16, poz. 91), który stanowi:
„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 czerw-

ca 1975 r. z wyjàtkiem art. 34 ust. 7, art. 35
ust. 5, art. 36 i 50, które wchodzà w ˝ycie
z dniem jej og∏oszenia.”;

3) art. 281 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo
spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210), który stanowi:

————————
b) Ustawa zosta∏a uchylona z dniem 1 stycznia 1998 r. przez

art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Ban-
ku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938).

c) Ustawa zosta∏a uchylona z dniem 12 listopada 1994 r. przez
art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105,
poz. 509).

————————
a) Ustawa zosta∏a uchylona z dniem 1 stycznia 1998 r. przez

art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-
we (Dz. U. Nr 140, poz. 939), z wyjàtkiem art. 121 ust. 2 i 3.



Dziennik Ustaw Nr 110 — 7134 — Poz. 968

„Art. 281. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1983 r.”;

4) art. 18 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urz´dzie
Ministra Finansów oraz urz´dach i izbach skarbo-
wych (Dz. U. Nr 45, poz. 289), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1983 r.”;

5) art. 2 i 5 ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie
ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz. U. Nr 21, poz. 126), które stanowià:
„Art. 2. Post´powanie egzekucyjne i zabezpiecza-

jàce wszcz´te przed wejÊciem w ˝ycie ni-
niejszej ustawy prowadzi si´ w myÊl prze-
pisów tej ustawy.”

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

6) art. 47 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale za-
daƒ i kompetencji okreÊlonych w ustawach szcze-
gólnych pomi´dzy organy gminy a organy admini-
stracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 34, poz. 198), który stanowi:
„Art. 47. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 27 maja

1990 r.”;

7) art. 6 ustawy z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie usta-
wy — Prawo bankowe i niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 20, poz. 78), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni

od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:
1) wskaênik koncentracji kredytów i innych

wierzytelnoÊci, o których mowa w art. 1
pkt 13 lit. a), stosuje si´ do umów zawar-
tych po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy,

2) art. 1 pkt 19 wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1992 r.; wnioski banków o za-
bezpieczenie nale˝noÊci z tytu∏u udzielo-
nych kredytów lub z tytu∏u sprzeda˝y
nieruchomoÊci i lokali, wniesione do
dnia 31 grudnia 1991 r., sà wolne od
op∏at sàdowych,

3) przewidziane w art. 1 pkt 24 powo∏anie
rad nadzorczych banków paƒstwowych
nastàpi w terminie nie d∏u˝szym ni˝
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy,

4) przewidziany w art. 1 pkt 37 wybór
przedstawicieli pracowników banków
do rad banków nastàpi w terminie nie-
przekraczajàcym trzech miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,

5) przewidziane w art. 1 pkt 39 lit. b) upo-
wa˝nienie banków do dokonywania
w ci´˝ar kosztów odpisów na fundusz ry-
zyka mo˝e byç wykonywane od dnia
1 stycznia 1992 r.,

6) art. 1 pkt 41 nie stosuje si´ do umów,
które zosta∏y zawarte przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy,

7) do kadencji, o której mowa w art. 2
pkt 22, w odniesieniu do Prezesa NBP

pe∏niàcego t´ funkcj´ w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy wlicza si´ równie˝ po-
przedzajàcy ten dzieƒ okres, liczony od
dnia powo∏ania.”;

8) art. 17 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie nie-
których ustaw regulujàcych zasady opodatkowa-
nia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28,
poz. 127), który stanowi:
„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie:

1) z dniem og∏oszenia w zakresie przepi-
sów:
— art. 1 pkt 9 lit. e i pkt 15 (dotyczàcych

art. 14 ust. 4 i 5, art. 23 ust. 1 
pkt 2—4 oraz pkt 46 w cz´Êci doty-
czàcej obowiàzku prowadzenia ewi-
dencji przebiegu pojazdu),

— art. 2 pkt 6 lit. g i h oraz pkt 10 (doty-
czàcych art. 12 ust. 4a i 7 i art. 16
ust. 1 pkt 2—4 oraz pkt 51 w cz´Êci
dotyczàcej obowiàzku prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdu),

— art. 10,
— art. 14, 15 i 16,

2) z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 1993 r. w zakresie przepi-
sów:
— art. 1 pkt 1—8, pkt 9 lit. a—c i d (z wy-

jàtkiem cz´Êci dotyczàcej oprocento-
wania zwrotu ró˝nicy podatku od to-
warów i us∏ug), pkt 10, 11, 13, 14,
pkt 15 (z wyjàtkiem art. 23 ust. 1
pkt 2—4 i pkt 43—44 oraz pkt 46
w cz´Êci dotyczàcej obowiàzku pro-
wadzenia ewidencji przebiegu po-
jazdu), pkt 16, 17 lit. a i c, pkt 18,
pkt 20—28, pkt 29 lit. a (z wyjàtkiem
art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4), lit. b, c, d,
pkt 30—36,

— art. 2 pkt 1—5, pkt 6 lit. a—e, f (z wy-
jàtkiem cz´Êci dotyczàcej oprocento-
wania zwrotu ró˝nicy podatku od to-
warów i us∏ug oraz pkt 9 i 10), pkt 7
lit. a i b, pkt 8 lit. a, pkt 9, pkt 10 (z wy-
jàtkiem art. 16 ust. 1 pkt 2—4
i pkt 46—47 oraz pkt 51 w cz´Êci do-
tyczàcej obowiàzku prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdu),
pkt 11, pkt 12 lit. a, pkt 13—17,

— art. 5,
— art. 11 pkt 1, 3, 4,
— art. 12 pkt 1,
— art. 13,

3) z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 paêdziernika 1992 r. w zakresie prze-
pisów art. 12 pkt 2,

4) po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia
w zakresie przepisów:
— art. 1 pkt 19 i pkt 29 lit. a (dotyczàce-

go art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4),
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— art. 8 i 9,
— art. 11 pkt 2,

5) po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia
w zakresie przepisów art. 3 i 4 oraz 6 i 7,

6) z dniem 5 lipca 1993 r. w zakresie prze-
pisów:
— art. 1 pkt 9 lit. d (w cz´Êci dotyczàcej

oprocentowania zwrotu ró˝nicy po-
datku od towarów i us∏ug)
i lit. e (w cz´Êci dotyczàcej dodania
ust. 6), pkt 12, 15, 17 lit. b (dotyczà-
cych art. 14 ust. 3 pkt 4 i ust. 6,
art. 20a, 23 ust. 1 pkt 43 i 44 i art. 26
ust. 1a),

— art. 2 pkt 6 lit. f i h, 7 lit. c, 8 lit. b, 10,
12 lit. b (dotyczàcych art. 12 ust. 4
pkt 7 w cz´Êci dotyczàcej oprocento-
wania zwrotu ró˝nicy podatku od to-
warów i us∏ug oraz pkt 9 i 10 i ust. 8,
a tak˝e art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 4,
art. 16 ust. 1 pkt 46 i 47 i art. 18
ust. 1a).”;

9) art. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie
ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 426), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni

od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów
art. 3, 6 i 7 ustawy, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1996 r.”;

10) art. 14 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Ko-
deksu post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Pre-
zydenta Rzeczypospolitej — Prawo upad∏oÊciowe
i Prawo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu po-
st´powania administracyjnego, ustawy o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), który stanowi:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca

1996 r., z tym ˝e art. 1 pkt 6, 28, 85, 90, 91,
96, 97, 99 i 101—104, art. 4 pkt 2 i 3 oraz
art. 13 wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 2 i 4 ustawy z dnia 11 paêdziernika 1996 r.
o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji oraz ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 146, poz. 680), które stanowià:
„Art. 2. W przypadku wszcz´cia post´powania eg-

zekucyjnego przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.”

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

12) art. 344 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), który
stanowi:
„Art. 344. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1998 r., z tym ˝e przepisy art. 22 § 6,
art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56
§ 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82
§ 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119,
art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314
pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wcho-
dzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

13) art. 97 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943
i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi:
„Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-

nia 1999 r.”;

14) art. 131 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscy-
plinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083), który stanowi:
„Art. 131. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-

Ênia 1998 r.”;

15) art. 31 i 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem re-
formy ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162,
poz. 1126), które stanowià:
„Art. 31.1. Post´powanie egzekucyjne i zabezpie-

czajàce, toczàce si´ w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy, prowadzi si´ na
zasadach ustawy, o której mowa
w art. 3, i przez organy w niej wskazane.

2. CzynnoÊci egzekucyjne dokonane przed
wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy po-
zostajà w mocy.”

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

16) art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, Prawa
upad∏oÊciowego, ustawy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Mo-
nitora Sàdowego i Gospodarczego oraz ustawy —
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 114,
poz. 1193), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia

2001 r.”;

17) art. 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych,
ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych
kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi, ustawy —
Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 122, poz. 1315), który stanowi:
„Art. 12. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z zastrze˝e-
niem ust. 2—4.

2. Przepisy art. 5 pkt 1—3 oraz art. 6
pkt 1—3, 6 i 9 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

3. Przepisy art. 2 i art. 3 wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem
art. 6 ust. 7 ustawy, o której mowa
w art. 3, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia ni-
niejszej ustawy i traci moc z dniem
1 stycznia 2002 r.

4. Z dniem przystàpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej wcho-
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dzà w ˝ycie, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà:
1) art. 44 ust. 4 i ust. 5, art. 45

ust. 1a i ust. 4, art. 46 ust. 5, art. 50
ust. 5 i ust. 6, art. 50a, art. 52a—52c,
art. 59a, art. 59b, art. 63 ust. 1 pkt 2
i ust. 5, art. 72 ust. 3 i ust. 4 pkt 2,
art. 73 ust. 2 oraz art. 161a ustawy,
o której mowa w art. 4,

2) art. 36a ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 4 — w zakresie dotyczàcym
osoby prawnej, której udzielono
w paƒstwie cz∏onkowskim zezwole-
nia na co najmniej jednà z czynnoÊci,
o których mowa w art. 52a ust. 1 tej
ustawy,

3) art. 63a ustawy, o której mowa
w art. 4 — w zakresie dotyczàcym
emitenta, którego papiery warto-
Êciowe zosta∏y dopuszczone do ob-
rotu w paƒstwie cz∏onkowskim,

4) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 6.”;

18) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia-
nie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wyda-
wania aktów normatywnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stano-
wià:
„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ

ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:
1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem

30 grudnia 2000 r.,
2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà

w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 2001 r.”;

19) art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. Nr 76, poz. 809), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni

od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie usta-
wy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. Nr 98, poz. 1068), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;

21) art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach po-
rzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), który sta-
nowi:
„Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2002 r.”;

22) art. 12—15 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admi-

nistracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 125, poz. 1368), które stanowià:
„Art. 12. 1. Wszcz´cie egzekucji administracyjnej

z nieruchomoÊci nie mo˝e nastàpiç, je-
˝eli przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy wierzyciel skierowa∏ do komornika
sàdowego wniosek o przeprowadzenie
egzekucji z nieruchomoÊci. W takim
przypadku stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

2. W okresie pierwszych 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy organ eg-
zekucyjny mo˝e zwracaç si´ do bie-
g∏ych o oszacowanie wartoÊci majàtku
zobowiàzanego na zasadach okreÊlo-
nych w dotychczasowych przepisach. 

3. Termin do wniesienia skargi na doko-
nane przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy czynnoÊci egzekucyjne organu eg-
zekucyjnego lub egzekutora koƒczy si´
z up∏ywem 14 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

4. Wnioski, zarzuty, skargi i ˝àdania wnie-
sione przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy podlegajà rozpatrzeniu na pod-
stawie dotychczasowych przepisów.

5. D∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci, realizu-
jàc zaj´cie dokonane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, jest obowiàzany
obliczyç i przekazaç organowi egzeku-
cyjnemu odsetki z tytu∏u niewp∏acenia
w terminie dochodzonej nale˝noÊci, je-
˝eli organ egzekucyjny przes∏a∏ mu za-
j´cie uzupe∏niajàce wskazujàce kwot´
odsetek nale˝nych do dnia wystawie-
nia tego zaj´cia oraz stawk´ odsetek,
wed∏ug której sà naliczone odsetki na-
le˝ne po tym dniu.

6. W przypadku kwestionowania prawi-
d∏owoÊci wykonania przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy obowiàzków cià˝à-
cych na wierzycielach, zobowiàzanych
lub d∏u˝nikach zaj´tej wierzytelnoÊci
organ egzekucyjny stosuje przepisy do-
tychczasowe.

7. Wierzyciele, którzy z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy utracili prawo do do-
chodzenia swych nale˝noÊci w trybie
egzekucji administracyjnej, nie tracà te-
go prawa w stosunku do nale˝noÊci, co
do których wszcz´to post´powanie eg-
zekucyjne lub zabezpieczajàce przed
tym dniem.

Art. 13. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do
post´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 dotychczaso-
wych, sà skuteczne, z zastrze˝eniem
art. 14.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wydania nowych
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przepisów wykonawczych, je˝eli nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà, 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.”;

23) art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ce-
niach w administracji celnej oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), który stanowi:
„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja

2002 r., z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2002 r.,
i art. 29, który wchodzi w ˝ycie z dniem
5 czerwca 2002 r.”;

24) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

25) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stanowi:
„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca

2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie

z dniem og∏oszenia,
2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem

30 czerwca 2002 r.,
3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà w ˝y-

cie z dniem 1 stycznia 2003 r.”

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
1 lipca 2002 r. (poz. 968)

USTAWA

z dnia 17 czerwca 1966 r.

o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Rozdzia∏ 1

Zasady ogólne

Art. 1.1) Ustawa okreÊla prowadzone przez organy
egzekucyjne post´powanie i stosowane przez nie Êrod-
ki przymusu s∏u˝àce doprowadzeniu do wykonania
przez zobowiàzanych obowiàzków, o których mowa
w art. 2, a tak˝e sposób zabezpieczenia wykonania tych
obowiàzków.

Art. 1a.2) Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) bieg∏ym skarbowym — rozumie si´ przez to rzeczo-
znawc´ w okreÊlonej dziedzinie, uprawnionego do
wyceny majàtku zobowiàzanego i wpisanego na li-
st´ bieg∏ych skarbowych prowadzonà przez izb´
skarbowà, 

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

3) d∏u˝niku zaj´tej wierzytelnoÊci — rozumie si´ przez
to d∏u˝nika zobowiàzanego, jak równie˝ bank, pra-

codawc´, podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç ma-
klerskà, trasata oraz inne podmioty realizujàce, na
wezwanie organu egzekucyjnego, zaj´cie wierzy-
telnoÊci lub innego prawa majàtkowego zobowià-
zanego,

4) egzekutorze — rozumie si´ przez to pracownika or-
ganu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywa-
nia 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˝ytkowego,
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 przeniesienia jego
w∏asnoÊci na cz∏onka spó∏dzielni,

6) op∏acie komorniczej — rozumie si´ przez to op∏at´
wynoszàcà 5% kwot przekazanych wierzycielowi
przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzy-
cielowi przez zobowiàzanego w wyniku zastosowa-
nia Êrodków egzekucyjnych,

7) organie egzekucyjnym — rozumie si´ przez to or-
gan uprawniony do stosowania w ca∏oÊci lub
w cz´Êci okreÊlonych w ustawie Êrodków s∏u˝àcych
doprowadzeniu do wykonania przez zobowiàza-
nych ich obowiàzków o charakterze pieni´˝nym
lub obowiàzków o charakterze niepieni´˝nym oraz
zabezpieczania wykonania tych obowiàzków, 

8) organie rekwizycyjnym — rozumie si´ przez to or-
gan egzekucyjny o tej samej w∏aÊciwoÊci rzeczowej
co organ egzekucyjny prowadzàcy egzekucj´, któ-

————————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 125, poz. 1368), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 listopada 2001 r. 

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 1.
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remu organ egzekucyjny zleci∏ wykonanie czynno-
Êci egzekucyjnych,

9) poborcy skarbowym — rozumie si´ przez to pra-
cownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do
dokonywania czynnoÊci egzekucyjnych w egzeku-
cji obowiàzku o charakterze pieni´˝nym,

10) pracodawcy — rozumie si´ przez to podmioty wy-
p∏acajàce wynagrodzenia, o których mowa
w pkt 17,

11) sk∏adkach na ubezpieczenie spo∏eczne — rozumie
si´ przez to równie˝ sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwaranto-
wanych Âwiadczeƒ Pracowniczych,

12) Êrodku egzekucyjnym — rozumie si´ przez to:
a) w post´powaniu egzekucyjnym dotyczàcym na-

le˝noÊci pieni´˝nych, egzekucj´:
— z pieni´dzy,
— z wynagrodzenia za prac´,
— ze Êwiadczeƒ z zaopatrzenia emerytalnego

oraz ubezpieczenia spo∏ecznego,
— z rachunków bankowych,
— z innych wierzytelnoÊci pieni´˝nych, 
— z praw z papierów wartoÊciowych zapisanych

na rachunku papierów wartoÊciowych oraz
z wierzytelnoÊci z rachunku pieni´˝nego,

— z papierów wartoÊciowych niezapisanych na
rachunku papierów wartoÊciowych, 

— z weksla, 
— z autorskich praw majàtkowych i praw po-

krewnych oraz z praw w∏asnoÊci przemys∏o-
wej,

— z udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià,

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

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

i innych pomieszczeƒ,
— przymus bezpoÊredni,

13) wierzycielu — rozumie si´ przez to podmiot upraw-
niony do ˝àdania wykonania obowiàzku lub jego
zabezpieczenia w administracyjnym post´powaniu
egzekucyjnym lub zabezpieczajàcym, 

14) w∏aÊciwym organie jednostki samorzàdu teryto-
rialnego — rozumie si´ przez to odpowiednio wój-
ta, burmistrza (prezydenta miasta), starost´ lub
marsza∏ka województwa,

15) wstrzymaniu czynnoÊci egzekucyjnych — rozumie
si´ przez to wstrzymanie wykonania wszystkich lub
cz´Êci zastosowanych Êrodków egzekucyjnych,
które nie powoduje uchylenia dokonanych czynno-
Êci egzekucyjnych,

16) wstrzymaniu post´powania egzekucyjnego — ro-
zumie si´ przez to wstrzymanie wykonania zasto-
sowanych Êrodków egzekucyjnych, które nie po-
woduje uchylenia dokonanych czynnoÊci egzeku-
cyjnych, oraz niepodejmowanie nowych Êrodków
egzekucyjnych,

17) wynagrodzeniu — rozumie si´ przez to wynagro-
dzenia oraz niewy∏àczone spod egzekucji inne
Êwiadczenia pieni´˝ne zwiàzane z pracà lub funkcjà
wykonywanà przez zobowiàzanego na podstawie
stosunku pracy oraz innej podstawie, je˝eli z tego
tytu∏u zobowiàzany otrzymuje okresowe Êwiadcze-
nia pieni´˝ne, 

18) zaj´ciu egzekucyjnym — rozumie si´ przez to czyn-
noÊç organu egzekucyjnego, w wyniku której or-
gan egzekucyjny nabywa prawo rozporzàdzania
sk∏adnikiem majàtkowym zobowiàzanego w zakre-
sie niezb´dnym do wykonania obowiàzku obj´tego
tytu∏em wykonawczym, 

19) zaj´ciu zabezpieczajàcym — rozumie si´ przez to
czynnoÊç organu egzekucyjnego, w wyniku której
organ egzekucyjny nabywa prawo rozporzàdzania
sk∏adnikiem majàtkowym zobowiàzanego w zakre-
sie niezb´dnym do zabezpieczenia wykonania
przez niego obowiàzku obj´tego zarzàdzeniem za-
bezpieczenia, ale która nie prowadzi do przymuso-
wego wykonania obowiàzku,

20) zobowiàzanym — rozumie si´ przez to osob´ praw-
nà albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà
osobowoÊci prawnej albo osob´ fizycznà, która nie
wykona∏a w terminie obowiàzku o charakterze pie-
ni´˝nym lub obowiàzku o charakterze niepieni´˝-
nym, a w post´powaniu zabezpieczajàcym — rów-
nie˝ osob´ lub jednostk´, której zobowiàzanie nie
jest wymagalne albo jej obowiàzek nie zosta∏ usta-
lony lub okreÊlony, ale zachodzi obawa, ˝e brak za-
bezpieczenia móg∏by utrudniç lub udaremniç sku-
teczne przeprowadzenie egzekucji, a odr´bne prze-
pisy na to zezwalajà,

21) zwolnieniu spod egzekucji — rozumie si´ przez to
niepodejmowanie lub odstàpienie od egzekucji
z ca∏oÊci lub cz´Êci sk∏adników majàtkowych zobo-
wiàzanego.

Art. 2. § 1. Egzekucji administracyjnej podlegajà
nast´pujàce obowiàzki:

1)3) podatki, op∏aty i inne nale˝noÊci, do których sto-
suje si´ przepisy 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, z 2001 r. Nr 16,
poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz
z 2002 r. Nr 89, poz. 804),

1a)4) grzywny i kary pieni´˝ne wymierzane przez orga-
ny administracji publicznej,

————————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
4) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
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1b)4) nale˝noÊci pieni´˝ne, inne ni˝ wymienione
w pkt 1 i 2, je˝eli pozostajà we w∏aÊciwoÊci rzeczo-
wej organów administracji publicznej,

1c)4) nale˝noÊci przypadajàce od jednostek bud˝eto-
wych, wynikajàce z zastosowania wzajemnego po-
tràcenia zobowiàzaƒ podatkowych z zobowiàzania-
mi tych jednostek,

1d)4) nale˝noÊci pieni´˝ne przekazane do egzekucji
administracyjnej na podstawie innych ustaw,

2) wp∏aty na rzecz funduszy celowych utworzonych na
podstawie odr´bnych przepisów,

2a)5) nale˝noÊci pieni´˝ne z tytu∏u:
a) zwrotów, interwencji i innych Êrodków b´dàcych

cz´Êcià systemu ca∏kowitego lub cz´Êciowego fi-
nansowania Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji dla Rolnictwa, ∏àcznie z sumami, które
majà byç pobrane w zwiàzku z tymi dzia∏aniami,

b) danin, premii, kwot dodatkowych lub wyrów-
nawczych i innych obowiàzków nak∏adanych
w handlu prowadzonym z paƒstwami nienale˝à-
cymi do Unii Europejskiej w zakresie wspólnej
polityki rolnej, a tak˝e wp∏at i innych obowiàz-
ków przewidzianych w systemie organizacji ryn-
ków cukru paƒstw — cz∏onków Unii Europej-
skiej,

c) ce∏ ustalonych wed∏ug stawek wspólnych obo-
wiàzujàcych paƒstwa — cz∏onków Unii Europej-
skiej oraz ce∏ i innych obowiàzków przewidzia-
nych w handlu z paƒstwami nienale˝àcymi do
Unii Europejskiej,

d) podatku od towarów i us∏ug,
e) naruszenia zasad ruchu wewn´trznego we-

wnàtrz Unii Europejskiej towarów wysy∏anych
z jednego paƒstwa cz∏onkowskiego do czasowe-
go u˝ytku w jednym lub kilku paƒstwach cz∏on-
kowskich,

f)  odsetek i kosztów dodatkowych, zwiàzanych
z zaspokajaniem nale˝noÊci, o których mowa
w lit. a)—e)

— na zasadach okreÊlonych w dziale I w rozdzia-
le 7,

2b)5) nale˝noÊci przekazane do egzekucji administra-
cyjnej na podstawie ratyfikowanych umów mi´-
dzynarodowych, których stronà jest Rzeczpospoli-
ta Polska,

3)6) obowiàzki o charakterze niepieni´˝nym pozosta-
jàce we w∏aÊciwoÊci organów administracji rzàdo-

wej i samorzàdu terytorialnego lub przekazane do
egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu
szczególnego, 

4)7) obowiàzki z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pra-
cy oraz wyp∏aty nale˝nego wynagrodzenia za pra-
c´, a tak˝e innego Êwiadczenia przys∏ugujàcego
pracownikowi, nak∏adane w drodze decyzji orga-
nów Paƒstwowej Inspekcji Pracy.

§ 2. Rada Ministrów mo˝e w drodze rozporzàdzenia
poddaç egzekucji administracyjnej inne nale˝noÊci pie-
ni´˝ne ni˝ okreÊlone w § 1 pkt 1, je˝eli przypadajà one
Skarbowi Paƒstwa lub paƒstwowej jednostce organi-
zacyjnej. Poddanie tych nale˝noÊci egzekucji admini-
stracyjnej nie przesàdza o wy∏àczeniu sporu o ich ist-
nienie lub wysokoÊç spod rozpoznania przez sàd, je˝e-
li z charakteru nale˝noÊci wynika, ̋ e do rozpoznania ta-
kiego sporu w∏aÊciwy jest sàd.

§ 3.8) Poddanie obowiàzku egzekucji administracyj-
nej nie przesàdza o wy∏àczeniu sporu co do jego istnie-
nia lub wysokoÊci przed sàdem powszechnym, je˝eli
z charakteru obowiàzku wynika, ˝e do rozpoznania ta-
kiego sporu w∏aÊciwy jest ten sàd.

Art. 3. § 1.9) Egzekucj´ administracyjnà stosuje si´
do obowiàzków okreÊlonych w art. 2, gdy wynikajà one
z decyzji lub postanowieƒ w∏aÊciwych organów, albo
— w zakresie administracji rzàdowej i jednostek samo-
rzàdu terytorialnego — bezpoÊrednio z przepisu pra-
wa, chyba ˝e przepis szczególny zastrzega dla tych
obowiàzków tryb egzekucji sàdowej.

§ 2.10) Egzekucj´ administracyjnà stosuje si´ rów-
nie˝ do nale˝noÊci pieni´˝nych, o których mowa
w art. 2 § 1 pkt 2a i 2b, wynikajàcych z orzeczeƒ lub in-
nych aktów prawnych wydanych przez w∏aÊciwe orga-
ny obcych paƒstw.

Art. 3a.11) § 1. W zakresie zobowiàzaƒ: powsta∏ych
w przypadkach okreÊlonych w art. 8 i 21 § 1 pkt 1 usta-
wy — Ordynacja podatkowa, d∏ugów celnych powsta-
∏ych w przypadkach okreÊlonych w art. 209 § 1 oraz
art. 217 § 1 Kodeksu 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˝onego przez podatnika
lub p∏atnika, 

2) ze zg∏oszenia celnego z∏o˝onego przez zobowiàza-
nego, 

————————
5) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji, ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych, ustawy
o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów ban-
kowych, ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, ustawy — Ordynacja podatkowa, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych — w zwiàzku z do-
stosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122,
poz. 1315), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 stycznia
2001 r.

6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z wdro˝eniem reformy ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162,
poz. 1126), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

————————
7) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.

o zmianie ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Pracy oraz usta-
wy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
Nr 76, poz. 809), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 25 sierpnia
2001 r.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której
mowa w przypisie 6; oznaczenie § 1 nadane przez art. 1
pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 5.

10) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 5.

11) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 1.



Dziennik Ustaw Nr 110 — 7140 — Poz. 968

3) z deklaracji rozliczeniowej z∏o˝onej przez p∏atnika
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosu-
je si´ egzekucj´ administracyjnà, je˝eli:

1) w deklaracji, zeznaniu, zg∏oszeniu celnym albo
w deklaracji rozliczeniowej zosta∏o zamieszczone
pouczenie, ˝e stanowià one podstaw´ do wysta-
wienia tytu∏u wykonawczego,

2) wierzyciel przed wszcz´ciem post´powania egze-
kucyjnego przes∏a∏ zobowiàzanemu upomnienie,
o którym mowa w art. 15 § 1.

Art. 4.12) Do obowiàzków, które wynikajà z decyzji,
postanowieƒ lub innych orzeczeƒ ni˝ okreÊlone
w art. 3 i art. 3a, stosuje si´ egzekucj´ administracyjnà
tylko wówczas, gdy odr´bne ustawy tak stanowià.

Art. 5. § 1.13) Uprawnionym do ˝àdania wykonania
w drodze egzekucji administracyjnej obowiàzków
okreÊlonych w art. 2 jest:

1)14) w odniesieniu do obowiàzków wynikajàcych z de-
cyzji lub postanowieƒ organów administracji rzà-
dowej i organów jednostek samorzàdu terytorial-
nego — w∏aÊciwy do orzekania organ I instancji,

2)15) dla obowiàzków wynikajàcych z orzeczeƒ sàdów
lub innych organów albo bezpoÊrednio z przepi-
sów prawa — organ lub instytucja bezpoÊrednio
zainteresowana w wykonaniu przez zobowiàzane-
go obowiàzku albo powo∏ana do czuwania nad wy-
konaniem obowiàzku, a w przypadku braku takiej
jednostki lub jej bezczynnoÊci — podmiot, na któ-
rego rzecz wydane zosta∏o orzeczenie lub którego
interesy prawne zosta∏y naruszone w wyniku nie-
wykonania obowiàzku.

§ 2.16) Wierzycielem uprawnionym do ˝àdania wy-
konania obowiàzku w drodze egzekucji administracyj-
nej jest równie˝ organ lub instytucja paƒstwa obcego,
na zasadach i w zakresie okreÊlonych w ustawie lub ra-
tyfikowanej umowie mi´dzynarodowej, której stronà
jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 6. § 1. W razie uchylania si´ zobowiàzanego od
wykonania obowiàzku wierzyciel powinien podjàç
czynnoÊci zmierzajàce do zastosowania Êrodków egze-
kucyjnych.

§ 1a.17) Na bezczynnoÊç wierzyciela w podejmowa-
niu czynnoÊci, o których mowa w § 1, s∏u˝y skarga pod-
miotowi, którego interes prawny lub faktyczny zosta∏

naruszony w wyniku niewykonania obowiàzku oraz or-
ganowi zainteresowanemu wykonaniem obowiàzku.
Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ wy˝sze-
go stopnia. Na postanowienie oddalajàce skarg´ przy-
s∏uguje za˝alenie.

§ 2.18) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´-
powania wierzycieli nale˝noÊci pieni´˝nych przy po-
dejmowaniu czynnoÊci, o których mowa w § 1, zapew-
niajàcy terminowoÊç i prawid∏owoÊç przesy∏ania do
zobowiàzanych upomnieƒ, o których mowa w art. 15
§ 1, a tak˝e terminowoÊç i prawid∏owoÊç kierowania
do organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych
i tytu∏ów wykonawczych.

Art. 7.19) § 1. Organ egzekucyjny stosuje Êrodki eg-
zekucyjne przewidziane w ustawie.

§ 2. Organ egzekucyjny stosuje Êrodki egzekucyjne,
które prowadzà bezpoÊrednio do wykonania obowiàz-
ku, a spoÊród kilku takich Êrodków — Êrodki najmniej
ucià˝liwe dla zobowiàzanego.

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

Art. 8.19) § 1. Nie podlegajà egzekucji administra-
cyjnej: 

1) przedmioty urzàdzenia domowego, poÊciel, bieli-
zna i ubranie niezb´dne dla zobowiàzanego i b´dà-
cych na jego utrzymaniu cz∏onków rodziny, a tak˝e
ubranie niezb´dne do pe∏nienia s∏u˝by lub wyko-
nywania zawodu, 

2) zapasy ˝ywnoÊci i opa∏u, niezb´dne dla zobowiàza-
nego i b´dàcych na jego utrzymaniu cz∏onków ro-
dziny na okres 30 dni, 

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzeb-
ne do wy˝ywienia zobowiàzanego 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 niezb´dne do pracy za-
robkowej wykonywanej osobiÊcie przez zobowià-
zanego, z wy∏àczeniem Êrodka transportu, oraz su-
rowce niezb´dne do tej pracy na okres 7 dni,

5) przedmioty niezb´dne do pe∏nienia s∏u˝by przez zo-
bowiàzanego lub do wykonywania przez niego za-
wodu, 

6) pieniàdze w kwocie, która w dniu zastosowania
Êrodka egzekucyjnego skierowanego do pieni´dzy
odpowiada kwocie najni˝szego wynagrodzenia za
prac´ okreÊlonego w odr´bnych przepisach,

7) wk∏ady oszcz´dnoÊciowe z∏o˝one w bankach na za-
sadach i w wysokoÊci okreÊlonej przepisami usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665),

————————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
13) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w przypisie 5; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 6.

15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 4 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 6.

16) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 5.

17) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

————————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
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8) wk∏ady oszcz´dnoÊciowe z∏o˝one w spó∏dzielczych
kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych w wysoko-
Êci okreÊlonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowych (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 obràczce zobowià-
zanego i jego wspó∏ma∏˝onka, wykonanej z metali
szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmio-
ty niezb´dne zobowiàzanemu i cz∏onkom jego ro-
dziny do nauki lub wykonywania praktyk religij-
nych, a tak˝e przedmioty codziennego u˝ytku, któ-
re mogà byç sprzedane znacznie poni˝ej ich warto-
Êci, a które dla zobowiàzanego majà znacznà war-
toÊç u˝ytkowà, 

10) kwoty otrzymane na pokrycie wydatków s∏u˝bo-
wych, 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 wyrównawczego, renty socjalnej, gwaran-
towanego zasi∏ku okresowego, pomocy pieni´˝nej
dla rodzin zast´pczych oraz pomocy dla uczàcych
si´ i studiujàcych wychowanków placówek opie-
kuƒczo-wychowawczych i rodzin 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 obowiàzkowych ubezpie-
czeƒ majàtkowych,

15) Êrodki pochodzàce z dotacji przyznanej z bud˝etu
paƒstwa na okreÊlone cele i znajdujàce si´ na wy-
odr´bnionym rachunku bankowym prowadzonym
dla obs∏ugi bankowej dotacji,

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

§ 2. Za przedmioty niezb´dne zobowiàzanemu
i cz∏onkom jego rodziny, w rozumieniu § 1 pkt 1, nie
uwa˝a si´ w szczególnoÊci: 

1) mebli stylowych i stylizowanych, 

2) telewizorów do odbioru programu w kolorze, chy-
ba ̋ e zobowiàzany wyka˝e, ̋ e od roku produkcji te-
lewizora up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 5 lat,

3) stereofonicznych radioodbiorników, 

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

5) komputerów i urzàdzeƒ peryferyjnych, chyba ˝e sà
one niezb´dne zobowiàzanemu do pracy zarobko-
wej wykonywanej przez niego osobiÊcie, 

6) futer ze skór szlachetnych, 

7) dywanów we∏nianych i ze skór naturalnych, 

8) porcelany, szk∏a ozdobnego i kryszta∏ów, 

9) sztuçców z metali szlachetnych, 

10) dzie∏ sztuki.

Art. 8a.20) § 1. Je˝eli zobowiàzanym jest rolnik pro-
wadzàcy gospodarstwo rolne, egzekucji 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 przypadku braku kro-
wy,

3) zapasy paszy i Êció∏ki dla inwentarza, o którym mo-
wa w pkt 1 i 2, a˝ do najbli˝szych zbiorów,

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

5) zbo˝e lub inne ziemiop∏ody, niezb´dne do najbli˝-
szych siewów lub najbli˝szego sadzenia w gospo-
darstwie 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 warunkom handlowym albo termin
dostawy nie up∏ynà∏ lub nie up∏ywa w miesiàcu
przeprowadzenia egzekucji,

8) jeden ciàgnik na 25 ha powierzchni gruntów, nie
mniej jednak ni˝ jeden ciàgnik na gospodarstwo
rolne, wraz z urzàdzeniami towarzyszàcymi nie-
zb´dnymi do uprawy, piel´gnacji, zbioru i trans-
portu ziemiop∏odów,

9) jeden silnik elektryczny,
10) podstawowe maszyny i narz´dzia rolnicze w iloÊci

niezb´dnej do pracy w gospodarstwie rolnym zo-
bowiàzanego,

11) podstawowy sprz´t techniczny niezb´dny do za-
koƒczenia cyklu danej technologii produkcji w go-
spodarstwie specjalistycznym zobowiàzanego,

12) zapasy paliwa i cz´Êci zamienne niezb´dne do nor-
malnej pracy ciàgnika i maszyn rolniczych na okres
do zakoƒczenia cyklu produkcyjnego,

13) nawozy oraz Êrodki ochrony roÊlin w iloÊci niezb´d-
nej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rol-
nego zobowiàzanego,

14) stado u˝ytkowe kur niosek w okresie pierwszych
6 miesi´cy noÊnoÊci,

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

16) zapasy paszy i Êció∏ki dla inwentarza, o którym mo-
wa 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 nadwy˝ka in-
wentarza ̋ ywego ponad iloÊci okreÊlone w § 1, je˝eli na-
————————
20) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
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czelnik urz´du skarbowego, po uzgodnieniu z zarzàdem
gminy, uzna jà za niezb´dnà do prowadzenia tego go-
spodarstwa rolnego, a d∏u˝nik zobowià˝e si´ do sp∏ace-
nia egzekwowanej nale˝noÊci w terminie lub w ratach
okreÊlonych przez wierzyciela. W przypadku niedotrzy-
mania przez zobowiàzanego warunków sp∏aty nale˝no-
Êci podj´te zostanà dalsze czynnoÊci egzekucyjne.

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

§ 4. Wy∏àcza si´ spod egzekucji zaj´te zwierz´ta go-
spodarskie, wpisane do ksiàg zwierzàt zarodowych al-
bo uznane za rozp∏odniki odpowiednie do dalszej ho-
dowli, je˝eli nie mogà byç sprzedane osobie, która wy-
ka˝e, ˝e posiada gospodarstwo rolne, w którym istnie-
jà warunki do dalszej hodowli.

§ 5. WierzytelnoÊç pieni´˝na, przypadajàca rolniko-
wi z tytu∏u umowy kontraktacji, mo˝e byç zaj´ta egze-
kucyjnie do wysokoÊci 25% nale˝noÊci za dostarczony
towar bez uwzgl´dnienia ewentualnych potràconych
po˝yczek i zaliczek kontraktacyjnych.

§ 6. Przepis § 5 stosuje si´ odpowiednio do Êwiad-
czeƒ w naturze przypadajàcych rolnikowi z tytu∏u umo-
wy kontraktacyjnej.

Art. 9. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy pod-
lega egzekucji w zakresie okreÊlonym w przepisach Ko-
deksu pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do nale˝-
noÊci cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych
i cz∏onków ich rodzin z tytu∏u pracy w spó∏dzielni oraz
wszystkich Êwiadczeƒ powtarzajàcych si´, których ce-
lem jest zapewnienie utrzymania.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje si´ do wierzytelnoÊci
cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych z tytu-
∏u udzia∏u w dochodach spó∏dzielni przypadajàcych im
od wniesionych do spó∏dzielni wk∏adów.

§ 4. Dochody wymienione w § 1 i 2 oblicza si´ wraz
ze wszystkimi dodatkami i wartoÊcià Êwiadczeƒ w na-
turze, lecz po potràceniu podatków nale˝nych od tych
dochodów.

Art. 10. § 1. Âwiadczenia pieni´˝ne przewidziane
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegajà
egzekucji w zakresie okreÊlonym w tych przepisach.

§ 2.21) Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do eme-
rytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po przeliczeniu
ich przez d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci na z∏ote we-
d∏ug kursu banku z dnia wp∏acenia do organu egzeku-
cyjnego zaj´tych kwot.

§ 3. Do egzekucji z rent przys∏ugujàcych z tytu∏u wy-
padku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasà-
dzonych przez sàd lub ustalonych umowà za utrat´
zdolnoÊci do pracy albo za Êmierç ˝ywiciela lub wyp∏a-
canych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz
do egzekucji ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych, przys∏ugujà-

cych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby
i macierzyƒstwa, stosuje si´ przepisy o egzekucji ze
Êwiadczeƒ przewidzianych w przepisach o zaopatrze-
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin22).

§ 4. Nie podlegajà egzekucji Êwiadczenia alimenta-
cyjne oraz zasi∏ki i dodatki rodzinne, piel´gnacyjne, po-
rodowe23) i dla sierot zupe∏nych.

Art. 11. (skreÊlony).24)

Art. 12.25) W przypadku gdy w wyniku zbiegu egze-
kucji administracyjnej i egzekucji sàdowej administra-
cyjny organ egzekucyjny prowadzi obie egzekucje,
przepisy art. 8—10 stosuje si´ równie˝ do nale˝noÊci
podlegajàcych egzekucji sàdowej, chyba ˝e okreÊlone
w przepisach Kodeksu post´powania cywilnego ogra-
niczenia egzekucji sà mniejsze.

Art. 13.25) § 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zo-
bowiàzanego i ze wzgl´du na wa˝ny jego interes, mo-
˝e zwolniç z egzekucji okreÊlone sk∏adniki majàtkowe
zobowiàzanego, je˝eli zobowiàzany uzyska∏ na to zgo-
d´ wierzyciela. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z eg-
zekucji sk∏adników majàtkowych zobowiàzanego s∏u˝y
za˝alenie zobowiàzanemu i wierzycielowi nieb´dàce-
mu jednoczeÊnie organem egzekucyjnym.

Art. 14. § 1. Przeciwko osobom, które korzystajà
z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i w za-
kresie przewidzianym przez ustawy, umowy lub po-
wszechnie ustalone zwyczaje mi´dzynarodowe nie
podlegajà orzecznictwu organów polskich, nie mo˝e
byç prowadzona egzekucja administracyjna, chyba ˝e
chodzi o spraw´, w której osoby te podlegajà orzecz-
nictwu polskich organów administracyjnych.

§ 2. Przeciwko osobom wymienionym w § 1, które
podlegajà orzecznictwu organów polskich w rezultacie
zrzeczenia si´ ich przywileju lub immunitetu przez paƒ-
stwo wysy∏ajàce lub odpowiednià organizacj´ mi´dzy-
narodowà, mo˝e byç prowadzona egzekucja admini-
stracyjna tylko w przypadku wyraênego zrzeczenia si´
przywileju lub immunitetu tak˝e w odniesieniu do eg-
zekucji administracyjnej.

§ 3. Jednak˝e gdy w przypadkach okreÊlonych
w § 2 prowadzenie egzekucji jest dozwolone, niedo-
puszczalna jest egzekucja z mienia przeznaczonego do

————————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

————————
22) Obecnie: przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, stosownie do art. 192 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

23) Zasi∏ek porodowy przys∏ugujàcy na podstawie ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒ-
stwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636) zosta∏ zniesiony przez art. 3
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie usta-
wy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasi∏kach rodzin-
nych, piel´gnacyjnych i wychowawczych i ustawy
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 154, poz. 1791),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 15 stycznia 2002 r.

24) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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u˝ytku s∏u˝bowego ani te˝ stosowanie Êrodków egze-
kucyjnych w stosunku do osoby zobowiàzanego.

§ 4.26) W przypadku wàtpliwoÊci co do stosowania
przepisów § 1—3 organ egzekucyjny zwraca si´ do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych, który rozstrzy-
ga w drodze postanowienia, czy zobowiàzany korzysta
z immunitetów i przywilejów, o których mowa w § 1.

Art. 15.27) § 1. Egzekucja administracyjna mo˝e byç
wszcz´ta, je˝eli wierzyciel, po up∏ywie terminu do wy-
konania przez zobowiàzanego obowiàzku, przes∏a∏ mu
pisemne upomnienie, zawierajàce wezwanie do wyko-
nania obowiàzku z zagro˝eniem skierowania sprawy
na drog´ post´powania egzekucyjnego, chyba ̋ e prze-
pisy szczególne inaczej stanowià. Post´powanie egze-
kucyjne mo˝e byç wszcz´te dopiero po up∏ywie 7 dni
od dnia dor´czenia tego upomnienia. 

§ 2. Koszty upomnienia obcià˝ajà zobowiàzanego i,
z zastrze˝eniem § 3, sà pobierane na rzecz wierzyciela.
Obowiàzek uiszczenia kosztów upomnienia przez zo-
bowiàzanego powstaje z chwilà dor´czenia upomnie-
nia. Koszty te podlegajà Êciàgni´ciu w trybie okreÊlo-
nym dla kosztów egzekucyjnych.

§ 3. Je˝eli wierzyciel jest jednoczeÊnie organem eg-
zekucyjnym, koszty upomnienia sà pobierane na rzecz
komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadaƒ
nale˝y prowadzenie egzekucji.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç kosztów upomnienia. WysokoÊç kosztów upo-
mnienia nie mo˝e przekraczaç czterokrotnej wysokoÊci
kosztów zwiàzanych z dor´czeniem upomnienia jako
przesy∏ki poleconej. 

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, nale˝noÊci pie-
ni´˝ne, których egzekucja mo˝e byç wszcz´ta bez
uprzedniego dor´czenia upomnienia. OkreÊlajàc nale˝-
noÊci, których egzekucja mo˝e byç wszcz´ta bez uprzed-
niego dor´czenia upomnienia, minister kieruje si´ ro-
dzajem nale˝noÊci oraz sposobem ich powstawania.

Art. 16. Zastosowanie Êrodka egzekucyjnego w po-
st´powaniu egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wy-
mierzeniu kary w post´powaniu karnym, w sprawach
o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie
obowiàzku.

Art. 17.28) § 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie
stanowià inaczej, rozstrzygni´cie i zajmowane przez or-
gan egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w spra-
wach dotyczàcych post´powania egzekucyjnego na-
st´puje w formie postanowienia. Na postanowienie to
s∏u˝y za˝alenie, je˝eli niniejsza ustawa lub Kodeks po-
st´powania administracyjnego tak stanowi. Za˝alenie
wnosi si´ do organu odwo∏awczego za poÊrednictwem

organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia dor´-
czenia lub og∏oszenia postanowienia.

§ 2. Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje post´po-
wania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ
odwo∏awczy mo˝e jednak w uzasadnionych przypad-
kach wstrzymaç post´powanie egzekucyjne do czasu
rozpatrzenia za˝alenia.

Art. 18. Je˝eli przepisy niniejszej ustawy nie stano-
wià inaczej, w post´powaniu egzekucyjnym majà od-
powiednie zastosowanie przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego.

Rozdzia∏ 2

Organy egzekucyjne

Art. 19.29) § 1. Z zastrze˝eniem § 2—8, naczelnik
urz´du skarbowego jest organem egzekucyjnym
uprawnionym do stosowania wszystkich Êrodków eg-
zekucyjnych w egzekucji administracyjnej nale˝noÊci
pieni´˝nych. 

§ 2. W∏aÊciwy organ gminy o statusie miasta, wy-
mienionej w odr´bnych przepisach oraz gminy wcho-
dzàcej w sk∏ad powiatu warszawskiego30) jest organem
egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszyst-
kich Êrodków egzekucyjnych, z wyjàtkiem egzekucji
z nieruchomoÊci, w egzekucji administracyjnej nale˝-
noÊci pieni´˝nych, dla których ustalania lub okreÊlania
i pobierania jest w∏aÊciwy ten organ.

§ 3. Przewodniczàcy organu orzekajàcego w spra-
wach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym
uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodze-
nia za prac´ ukaranego, w egzekucji administracyjnej
nale˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u kar pieni´˝nych i kosz-
tów post´powania orzeczonych w tych sprawach.

§ 4. Dyrektor oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym
do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prac´, ze
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego, z wierzytelno-
Êci pieni´˝nych oraz z rachunków bankowych, w egze-
kucji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i nale˝noÊci po-
chodnych od sk∏adek oraz nienale˝nie pobranych
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego lub innych
Êwiadczeƒ wyp∏acanych przez ten oddzia∏, które nie
mogà byç potràcane z bie˝àcych Êwiadczeƒ. 

§ 5.31) Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyj-
nym uprawnionym do stosowania egzekucji z wyna-
grodzenia za prac´, z rachunków bankowych oraz z za-
j´tych w celu zabezpieczenia pieni´dzy, ruchomoÊci
i wierzytelnoÊci pieni´˝nych oraz innych praw majàtko-
wych, w egzekucji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝-

————————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

————————
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
30) Od dnia pierwszych wyborów do Rady m.st. Warszawy

i do rad dzielnic w m.st. Warszawie utworzonych na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustro-
ju miasta sto∏ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361)
— m.st. Warszawy, stosownie do art. 31 tej ustawy.

31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia
20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach w administracji cel-
nej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41,
poz. 365), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2002 r.
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nych z tytu∏u nale˝noÊci celnych, wraz z odsetkami, po-
bieranego na granicy podatku od towarów i us∏ug i po-
datku akcyzowego od importu towarów, grzywien, kar
pieni´˝nych, kosztów post´powania i innych nale˝no-
Êci pieni´˝nych orzeczonych w post´powaniu karnym
skarbowym w zakresie spraw nale˝àcych do w∏aÊciwo-
Êci organów administracji celnej. 

§ 6. Organ, o którym mowa w § 5, jest równie˝
uprawniony do zabezpieczenia, w trybie i na zasadach
okreÊlonych w dziale IV, nale˝noÊci celnych przypada-
jàcych od towarów przywiezionych z zagranicy na pol-
ski obszar celny i dopuszczonych na polski obszar cel-
ny z zastrze˝eniem powrotnego ich wywozu lub z in-
nym zastrze˝eniem, na podstawie stwierdzenia nieza-
stosowania si´ do dokonanego zastrze˝enia.

§ 7. Dyrektor rejonowego oddzia∏u Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej jest organem egzekucyjnym
uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodze-
nia za prac´ oraz ze Êwiadczeƒ z zaopatrzenia emery-
talnego albo z ubezpieczenia spo∏ecznego, w egzekucji
administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u czyn-
szów, op∏at i innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z zajmowa-
niem kwater i lokali mieszkalnych, stanowiàcych zasób
mieszkaniowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 8. Organem egzekucyjnym w egzekucji admini-
stracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych mo˝e byç ponadto
inny organ w zakresie okreÊlonym odr´bnymi ustawa-
mi.

Art. 20. § 1. Organem egzekucyjnym w zakresie eg-
zekucji administracyjnej obowiàzków o charakterze
niepieni´˝nym jest:
1)32) wojewoda,
2)33) w∏aÊciwy organ jednostki samorzàdu terytorial-

nego w zakresie zadaƒ w∏asnych, zadaƒ zleconych
i zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz obo-
wiàzków wynikajàcych z decyzji i postanowieƒ z za-
kresu administracji publicznej wydawanych przez
samorzàdowe jednostki organizacyjne, 

3)34) kierownik wojewódzkiej s∏u˝by, inspekcji lub
stra˝y w odniesieniu do obowiàzków wynikajàcych
z wydawanych w imieniu w∏asnym lub wojewody
decyzji i postanowieƒ,

4)34) kierownik powiatowej s∏u˝by, inspekcji lub stra-
˝y w odniesieniu do obowiàzków wynikajàcych
z wydawanych w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci de-
cyzji i postanowieƒ.

§ 2.35) Ponadto w przypadkach okreÊlonych szcze-
gólnymi przepisami jako organ egzekucyjny w zakresie
egzekucji administracyjnej obowiàzków o charakterze
niepieni´˝nym dzia∏a ka˝dy organ Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu lub
Stra˝y Granicznej, organ Paƒstwowej Inspekcji Pracy

wydajàcy decyzj´ w pierwszej instancji, organ stra˝y
po˝arnej kierujàcy akcjà ratowniczà, a tak˝e inne orga-
ny powo∏ane do ochrony spokoju, bezpieczeƒstwa, po-
rzàdku, zdrowia publicznego lub mienia spo∏ecznego.

§ 3.36) Organem egzekucyjnym w zakresie egzeku-
cji administracyjnej obowiàzków o charakterze niepie-
ni´˝nym, wynikajàcych z decyzji z zakresu administra-
cji rzàdowej wydanych przez przedsi´biorstwa paƒ-
stwowe i inne paƒstwowe jednostki organizacyjne,
spó∏dzielnie, a tak˝e przez stowarzyszenia, organizacje
zawodowe i samorzàdowe oraz inne organizacje spo-
∏eczne jest wojewoda.

Art. 21. (skreÊlony).37)

Art. 22.38) § 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egze-
kucyjnego w egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nych z nieru-
chomoÊci 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 — eg-
zekucj´ prowadzi organ, na którego obszarze znajduje
si´ wi´ksza cz´Êç nieruchomoÊci, a je˝eli nie mo˝na
w powy˝szy sposób ustaliç w∏aÊciwoÊci, egzekucj´
z nieruchomoÊci prowadzi organ wyznaczony przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

§ 2. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egzekucyjnego
w egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nych z praw majàtkowych
lub ruchomoÊci ustala si´ wed∏ug miejsca zamieszkania
lub siedziby zobowiàzanego, z zastrze˝eniem § 3.

§ 3. Je˝eli znany przed wszcz´ciem egzekucji majà-
tek zobowiàzanego lub wi´ksza jego cz´Êç nie znajdu-
je si´ na terenie dzia∏ania organu egzekucyjnego usta-
lonego zgodnie z § 2, w∏aÊciwoÊç miejscowà ustala si´
wed∏ug miejsca po∏o˝enia sk∏adników tego majàtku.

§ 4. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egzekucyjnego
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 zastrze˝e-
niem § 5.

§ 5. W∏aÊciwoÊç miejscowà organu egzekucyjnego
w egzekucji obowiàzków o charakterze niepieni´˝nym
w sprawach o odebranie rzeczy lub opró˝nienie budyn-
ków i pomieszczeƒ ustala si´ wed∏ug miejsca wykona-
nia obowiàzku.

Art. 23.38) § 1. Nadzór nad egzekucjà administracyj-
nà sprawujà organy wy˝szego stopnia w stosunku do
organów w∏aÊciwych do wykonywania tej egzekucji.

§ 2. W przypadku braku organu wy˝szego stopnia
w stosunku do organów egzekucyjnych, o których mo-
wa w art. 19, nadzór nad egzekucjà nale˝noÊci pieni´˝-
nych sprawuje w∏aÊciwy miejscowo dyrektor izby skar-
bowej, z zastrze˝eniem § 3.

§ 3. W stosunku do organów egzekucyjnych b´dà-
cych organami samorzàdu terytorialnego nadzór nad
egzekucjà nale˝noÊci pieni´˝nych sprawuje samorzà-
dowe kolegium odwo∏awcze.

————————
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 5.
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 9 ustawy, o której

mowa w przypisie 6.
34) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
35) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 3 pkt 3 ustawy,

o której mowa w przypisie 7, i art. 156 pkt 1 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r.

————————
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 5.
37) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 110 — 7145 — Poz. 968

§ 3a.39) W stosunku do dyrektora izby celnej nad-
zór nad egzekucjà nale˝noÊci pieni´˝nych sprawuje dy-
rektor izby skarbowej, w∏aÊciwej ze wzgl´du na siedzi-
b´ tego dyrektora izby celnej.

§ 4. Organy sprawujàce nadzór sà jednoczeÊnie:
1) organami odwo∏awczymi dla postanowieƒ wyda-

nych przez nadzorowane organy egzekucyjne,
2) organami sprawujàcymi kontrol´ przestrzegania

w toku czynnoÊci egzekucyjnych przepisów ustawy
przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne.

§ 5. Dla postanowieƒ wydanych w pierwszej instan-
cji przez dyrektora izby skarbowej organem odwo∏aw-
czym jest minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych.

§ 6. Organy sprawujàce nadzór mogà, w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, wstrzymaç, na czas
okreÊlony, czynnoÊci egzekucyjne lub post´powanie
egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ,
z zastrze˝eniem § 7.

§ 7. Dyrektor izby skarbowej mo˝e wstrzymaç czyn-
noÊci egzekucyjne lub post´powanie egzekucyjne do-
tyczàce innych nale˝noÊci pieni´˝nych ni˝ pozostajà-
cych we w∏aÊciwoÊci urz´dów skarbowych wy∏àcznie
za zgodà wierzyciela.

§ 8. Na postanowienie w sprawie wstrzymania
czynnoÊci egzekucyjnych lub post´powania egzekucyj-
nego s∏u˝y za˝alenie zobowiàzanemu oraz wierzycielo-
wi nieb´dàcemu jednoczeÊnie organem egzekucyjnym.

Art. 24. (skreÊlony).40)

Art. 25.41) § 1.42) Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych sprawuje zwierzchni nadzór i kontro-
l´ przestrzegania w toku czynnoÊci egzekucyjnych
przepisów ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyj-
ne w zakresie egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nych.

§ 2. W∏aÊciwi ministrowie, centralne organy admi-
nistracji rzàdowej oraz inne centralne organy admini-
stracji publicznej, a tak˝e organy sprawujàce nadzór
nad jednostkami samorzàdu terytorialnego, prowadzà
kontrol´ przestrzegania w toku czynnoÊci egzekucyj-
nych przepisów ustawy — przez wierzycieli i organy
egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej
obowiàzków o charakterze niepieni´˝nym.

Rozdzia∏ 3

Zasady prowadzenia egzekucji

Art. 26.43) § 1. Organ egzekucyjny wszczyna egze-

kucj´ administracyjnà na wniosek wierzyciela i na pod-
stawie wystawionego przez niego tytu∏u wykonawcze-
go, sporzàdzonego wed∏ug ustalonego wzoru. 

§ 2. Wzór, o którym mowa w § 1, okreÊla w drodze
rozporzàdzenia minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych. Wzór ten zawiera treÊç okreÊlonà
w art. 27, a ponadto umo˝liwia elektroniczne przetwa-
rzanie danych zawartych w tytule wykonawczym.

§ 3. Obowiàzek wystawienia tytu∏u wykonawczego
wed∏ug wzoru, o którym mowa w § 1, spoczywa rów-
nie˝ na wierzycielu, którego nale˝noÊç pieni´˝na wyni-
ka z orzeczenia sàdu zaopatrzonego w klauzul´ wyko-
nalnoÊci, z tym ˝e w tym przypadku nie wymaga si´
opatrzenia tytu∏u wykonawczego piecz´cià urz´dowà.

§ 4. Je˝eli wierzyciel jest jednoczeÊnie organem egze-
kucyjnym, przyst´puje z urz´du do egzekucji na podsta-
wie tytu∏u wykonawczego przez siebie wystawionego.

§ 5. Wszcz´cie egzekucji administracyjnej nast´pu-
je z chwilà:
1) dor´czenia zobowiàzanemu odpisu tytu∏u wyko-

nawczego lub 
2) dor´czenia d∏u˝nikowi zaj´tej wierzytelnoÊci zawia-

domienia o zaj´ciu wierzytelnoÊci lub innego pra-
wa majàtkowego, je˝eli to dor´czenie nastàpi∏o
przed dor´czeniem zobowiàzanemu odpisu tytu∏u
wykonawczego.

§ 6. W przypadku przekszta∏cenia zaj´cia zabezpie-
czajàcego w zaj´cie egzekucyjne zobowiàzanemu do-
r´cza si´ odpis tytu∏u wykonawczego.

Art. 26a. (skreÊlony).44)

Art. 27.45) § 1. Tytu∏ wykonawczy zawiera: 
1) oznaczenie wierzyciela, 
2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiàza-

nego i jego adresu, a tak˝e okreÊlenie zatrudniajà-
cego go pracodawcy i jego adresu, je˝eli wierzyciel
posiada takà informacj´,

3) treÊç podlegajàcego egzekucji obowiàzku, podsta-
w´ prawnà tego obowiàzku oraz stwierdzenie, ˝e
obowiàzek jest wymagalny, a w przypadku egzeku-
cji nale˝noÊci pieni´˝nej — tak˝e okreÊlenie jej wy-
sokoÊci, terminu, od którego nalicza si´ odsetki
z tytu∏u niezap∏acenia nale˝noÊci w terminie, oraz
rodzaju i stawki tych odsetek,

4) wskazanie zabezpieczenia nale˝noÊci pieni´˝nej hi-
potekà przymusowà albo przez ustanowienie za-
stawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu
nieujawnionego w ˝adnym rejestrze, ze wskaza-
niem terminów powstania tych zabezpieczeƒ,

5) wskazanie podstawy prawnej pierwszeƒstwa za-
spokojenia nale˝noÊci pieni´˝nej, je˝eli nale˝noÊç

————————
39) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r.

o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.

40) Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 6.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

————————
44) Dodany przez art. 308 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., a nast´p-
nie skreÊlony przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.
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korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z za-
bezpieczenia nale˝noÊci pieni´˝nej,

6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzeku-
cji administracyjnej, 

7) dat´ wystawienia tytu∏u, podpis z podaniem imie-
nia, nazwiska i stanowiska s∏u˝bowego podpisujà-
cego oraz odcisk piecz´ci urz´dowej wierzyciela, 

8) pouczenie zobowiàzanego o skutkach niezawiado-
mienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca
pobytu, 

9) pouczenie zobowiàzanego o przys∏ugujàcym mu
w terminie 7 dni prawie zg∏oszenia do organu eg-
zekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia po-
st´powania egzekucyjnego,

10) klauzul´ organu egzekucyjnego o skierowaniu ty-
tu∏u do egzekucji administracyjnej,

11) wskazanie Êrodków egzekucyjnych stosowanych
w egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nych.

§ 2. Je˝eli tytu∏ wykonawczy dotyczy nale˝noÊci
spó∏ki nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, w tytule
wykonawczym podaje si´ równie˝ imiona i nazwiska
oraz adresy wspólników.

§ 3. Do tytu∏u wykonawczego wierzyciel do∏àcza
dowód dor´czenia upomnienia, a je˝eli dor´czenie
upomnienia nie by∏o wymagane, podaje w tytule wy-
konawczym podstaw´ prawnà braku tego obowiàzku.

Art. 27a.46) § 1. W tytule wykonawczym wykazuje
si´ nale˝noÊci pieni´˝ne po zaokràgleniu do pe∏nych
dziesiàtek groszy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do odsetek z ty-
tu∏u niezap∏acenia w terminie nale˝noÊci pieni´˝nej
i kosztów egzekucyjnych.

§ 3. Zaokràglenie nast´puje w ten sposób, ˝e kwo-
ty wynoszàce:

1) mniej ni˝ 5 groszy pomija si´,

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

§ 4. Zaokràglenie, o którym mowa w § 1 i 2, stosu-
je si´ w ka˝dym przypadku cz´Êciowej realizacji egze-
kwowanej nale˝noÊci pieni´˝nej, odsetek z tytu∏u nie-
zap∏acenia jej w terminie oraz kosztów egzekucyjnych.

§ 5. Ró˝nice wyst´pujàce w koƒcowym rozliczeniu
kwot uzyskanych z egzekucji, wynikajàce z zaokràgle-
nia, traktuje si´ odpowiednio jako kwoty nale˝ne albo
umorzone z mocy prawa.

Art. 27b.46) Wierzyciele, którzy na mocy odr´bnych
przepisów nie zostali upowa˝nieni do korzystania z pie-
cz´ci urz´dowej, mogà jej u˝ywaç do oznaczania tytu-
∏ów wykonawczych oraz zarzàdzeƒ zabezpieczenia.

Art. 27c.46) Je˝eli egzekucja ma byç prowadzona za-
równo z majàtku wspólnego zobowiàzanego i jego

ma∏˝onka, jak i z ich majàtków osobistych, tytu∏ wyko-
nawczy wystawia si´ na oboje ma∏˝onków.

Art. 28.47) We wniosku o wszcz´cie egzekucji admi-
nistracyjnej wierzyciel mo˝e wskazaç Êrodek egzeku-
cyjny. Wierzyciel powinien wskazaç Êrodek egzekucyj-
ny, gdy wniosek dotyczy egzekucji obowiàzku o cha-
rakterze niepieni´˝nym.

Art. 28a.48) W przypadku przejÊcia obowiàzku obj´-
tego tytu∏em wykonawczym na nast´pc´ prawnego zo-
bowiàzanego, post´powanie egzekucyjne jest konty-
nuowane, a dokonane czynnoÊci egzekucyjne pozosta-
jà w mocy. Zastosowanie dalszych Êrodków egzekucyj-
nych mo˝e jednak nastàpiç po wystawieniu przez wie-
rzyciela nowego tytu∏u wykonawczego i skierowaniu
go do organu egzekucyjnego wraz z urz´dowym doku-
mentem wykazujàcym przejÊcie dochodzonego obo-
wiàzku na nast´pc´ prawnego.

Art. 29. § 1. Organ egzekucyjny bada z urz´du do-
puszczalnoÊç egzekucji administracyjnej; organ ten nie
jest natomiast uprawniony do badania zasadnoÊci
i wymagalnoÊci obowiàzku obj´tego tytu∏em wyko-
nawczym.

§ 2.49) Je˝eli obowiàzek, którego dotyczy tytu∏ wy-
konawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej lub
tytu∏ wykonawczy nie spe∏nia wymogów okreÊlonych
w art. 27 § 1 i 2, organ egzekucyjny nie przyst´puje do
egzekucji, zwracajàc tytu∏ wierzycielowi. Na postano-
wienie organu egzekucyjnego o zwrocie tytu∏u wyko-
nawczego przys∏uguje wierzycielowi, nieb´dàcemu
jednoczeÊnie organem egzekucyjnym, za˝alenie.

§ 3. (skreÊlony).50)

Art. 30.51) Organ egzekucyjny w egzekucji obowiàz-
ku o charakterze niepieni´˝nym mo˝e zastosowaç 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 zawiadamia wierzyciela nieb´dàce-
go jednoczeÊnie organem egzekucyjnym.

Art. 31. § 1.52) Organ egzekucyjny mo˝e zleciç orga-
nowi rekwizycyjnemu wykonanie czynnoÊci egzekucyj-
nych w zakresie sk∏adników majàtku zobowiàzanego
znajdujàcych si´ na terenie dzia∏ania tego organu. Or-
gan egzekucyjny zlecajàcy wykonanie czynnoÊci egze-
kucyjnych sporzàdza odpis tytu∏u wykonawczego
oznaczajàc cel, któremu ma s∏u˝yç, i jego liczb´ porzàd-
kowà, a tak˝e okreÊla kwotowo zakres zlecenia. 

————————
46) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.

————————
47) § 2 i oznaczenie § 1 skreÊlone przez art. 1 pkt 26 ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
48) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
50) Dodany przez art. 3 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 6, a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt 28
lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
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§ 1a.53) Organ rekwizycyjny wykonuje prawa i obo-
wiàzki organu egzekucyjnego w zakresie zleconych
czynnoÊci egzekucyjnych.

§ 2. Egzekutor obowiàzany jest przed rozpocz´ciem
czynnoÊci egzekucyjnych bez wezwania okazaç zobo-
wiàzanemu zaÊwiadczenie organu egzekucyjnego lub
legitymacj´ s∏u˝bowà, upowa˝niajàce do czynnoÊci
egzekucyjnych.

Art. 32.54) Organ egzekucyjny lub egzekutor, przy-
st´pujàc do czynnoÊci egzekucyjnych, dor´cza zobo-
wiàzanemu odpis tytu∏u wykonawczego, o ile nie zo-
sta∏ wczeÊniej dor´czony.

Art. 33.54) Podstawà zarzutu w sprawie prowadze-
nia egzekucji administracyjnej mo˝e byç:

1) wykonanie lub umorzenie w ca∏oÊci albo w cz´Êci
obowiàzku, przedawnienie, wygaÊni´cie albo nie-
istnienie obowiàzku,

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

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

4) b∏àd co do osoby zobowiàzanego,

5) niewykonalnoÊç obowiàzku o charakterze niepie-
ni´˝nym,

6) niedopuszczalnoÊç egzekucji administracyjnej lub
zastosowanego Êrodka egzekucyjnego, 

7) brak uprzedniego dor´czenia zobowiàzanemu upo-
mnienia, o którym mowa w art. 15 § 1, 

8) zastosowanie zbyt ucià˝liwego Êrodka egzekucyj-
nego,

9) prowadzenie egzekucji przez niew∏aÊciwy organ
egzekucyjny,

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

Art. 34.54) § 1. Zarzuty zg∏oszone na podstawie
art. 33 pkt 1—7, 9 i 10, a przy egzekucji obowiàzków
o charakterze niepieni´˝nym — tak˝e na podstawie
art. 33 pkt 8, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyska-
niu stanowiska wierzyciela w zakresie zg∏oszonych za-
rzutów, z tym ˝e w zakresie zarzutów, o których mowa
w art. 33 pkt 1—5, wypowiedê wierzyciela jest dla orga-
nu egzekucyjnego wià˝àca. 

§ 2. Na postanowienie w sprawie stanowiska wie-
rzyciela przys∏uguje za˝alenie.

§ 3. Je˝eli wierzyciel nie wyrazi∏ stanowiska w ter-
minie 14 dni od dnia powiadomienia go przez organ
egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzeku-
cyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu post´po-
wania egzekucyjnego do czasu wydania postanowie-
nia, o którym mowa w § 4. 

§ 4. Organ egzekucyjny po otrzymaniu ostateczne-
go postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela
wydaje postanowienie w sprawie zg∏oszonych zarzu-
tów, z tym ˝e je˝eli wierzyciel uzna∏ zarzuty za uzasad-
nione — o umorzeniu post´powania egzekucyjnego al-
bo o zastosowaniu mniej ucià˝liwego Êrodka egzeku-
cyjnego.

§ 5. Na postanowienie w sprawie zg∏oszonych za-
rzutów s∏u˝y zobowiàzanemu oraz wierzycielowi nie-
b´dàcemu jednoczeÊnie organem egzekucyjnym za˝a-
lenie. Za˝alenie na postanowienie w sprawie zarzutów
podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia organowi odwo∏awczemu.

Art. 35.54) § 1. Wniesienie przez zobowiàzanego za-
rzutu w sprawie prowadzenia post´powania egzeku-
cyjnego nie wstrzymuje tego post´powania. Organ eg-
zekucyjny mo˝e jednak w uzasadnionych przypadkach
wstrzymaç post´powanie egzekucyjne lub niektóre
czynnoÊci egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

§ 2. Organ nadzoru w uzasadnionych przypadkach
mo˝e wstrzymaç czynnoÊci egzekucyjne do czasu roz-
patrzenia za˝alenia.

Art. 35a.55) Je˝eli ze wzgl´du na rodzaj egzekwowa-
nej nale˝noÊci dopuszczalne jest kwestionowanie ist-
nienia lub wysokoÊci tej nale˝noÊci w drodze powódz-
twa, a zobowiàzany wniesie takie powództwo do sàdu,
wierzyciel po otrzymaniu powództwa zawiadamia
o tym organ egzekucyjny, ˝àdajàc wstrzymania post´-
powania egzekucyjnego do czasu prawomocnego roz-
strzygni´cia sprawy przez sàd.

Art. 36. § 1.56) W zakresie niezb´dnym do prowa-
dzenia egzekucji organ egzekucyjny mo˝e ˝àdaç od
uczestników post´powania informacji i wyjaÊnieƒ, jak
równie˝ zwracaç si´ o udzielenie informacji do orga-
nów administracji publicznej oraz jednostek organiza-
cyjnych im podleg∏ych lub podporzàdkowanych, a tak-
˝e innych podmiotów.

§ 1a.57) Informacje i wyjaÊnienia, o których mowa
w § 1, udzielane sà nieodp∏atnie przez uczestników po-
st´powania egzekucyjnego oraz organy administracji
publicznej i jednostki im podleg∏e lub przez nie nadzo-
rowane.

§ 1b.57) Udost´pnianie informacji przez organy i jed-
nostki, o których mowa w § 1a, oraz d∏u˝ników zaj´tej
wierzytelnoÊci nie narusza obowiàzku zachowania przez
nich tajemnicy okreÊlonej w odr´bnych przepisach.

§ 2. Od wykonania ˝àdania okreÊlonego w § 1 mo˝-
na uchyliç si´ w takim zakresie, w jakim wed∏ug prze-
pisów Kodeksu post´powania administracyjnego mo˝-
na odmówiç zeznaƒ w charakterze Êwiadka albo odpo-
wiedzi na zadane pytanie.

————————
53) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

————————
55) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
57) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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§ 3. Zobowiàzany, przeciwko któremu wszcz´to po-
st´powanie egzekucyjne, jest obowiàzany do powia-
domienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego
o ka˝dej zmianie miejsca swego pobytu, trwajàcej d∏u-
˝ej ni˝ jeden miesiàc. O obowiàzku tym oraz o skutkach
jego zaniechania poucza si´ zobowiàzanego przy dor´-
czaniu mu tytu∏u wykonawczego.

Art. 37. (skreÊlony).58)

Art. 37a. (skreÊlony).59)

Art. 38. § 1. Kto, nie b´dàc zobowiàzanym, roÊci so-
bie prawa do rzeczy lub prawa majàtkowego, z którego
prowadzi si´ egzekucj´ administracyjnà, mo˝e wystà-
piç do organu egzekucyjnego — w terminie czternastu
dni od dnia uzyskania wiadomoÊci o czynnoÊci egzeku-
cyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa — z ˝à-
daniem ich wy∏àczenia spod egzekucji, przedstawiajàc
lub powo∏ujàc dowody na poparcie swego ˝àdania.

§ 2. Organ egzekucyjny rozpozna ˝àdanie i wyda
postanowienie w sprawie wy∏àczenia w terminie czter-
nastu dni od dnia z∏o˝enia ˝àdania. Termin ten mo˝e
byç przed∏u˝ony o dalsze czternaÊcie dni, gdy zbadanie
dowodów w tym terminie nie by∏o mo˝liwe.

§ 3. Do czasu wydania postanowienia w sprawie
wy∏àczenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czyn-
noÊci egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub prawa
majàtkowego, których wy∏àczenia ˝àdano; jednak˝e
dokonane czynnoÊci egzekucyjne pozostajà w mocy.

§ 4.60) Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zg∏oszenia roszczeƒ do rzeczy lub praw
majàtkowych zaj´tych w celu zabezpieczenia.

Art. 39.61) Je˝eli w egzekucji obowiàzku o charakte-
rze niepieni´˝nym rzecz lub prawo majàtkowe, których
wy∏àczenia spod egzekucji ̋ àdano, zosta∏y równie˝ ob-
j´te Êrodkiem egzekucyjnym wskazanym przez wierzy-
ciela, organ egzekucyjny dor´cza mu postanowienie
o wy∏àczeniu. Na to postanowienie przys∏uguje wierzy-
cielowi za˝alenie. Do czasu rozstrzygni´cia za˝alenia
dokonane czynnoÊci egzekucyjne pozostajà w mocy.

Art. 40.61) § 1. Na postanowienie organu egzekucyj-
nego w sprawie odmowy wy∏àczenia spod egzekucji
rzeczy lub prawa majàtkowego przys∏uguje za˝alenie
osobie, o której mowa w art. 38 § 1.

§ 2. Na ostateczne postanowienie w sprawie odmo-
wy wy∏àczenia rzeczy lub prawa majàtkowego nie przy-
s∏uguje skarga do Naczelnego Sàdu Administracyjne-
go. Osobie, której ̋ àdanie wy∏àczenia rzeczy lub prawa
nie zosta∏o uwzgl´dnione, przys∏uguje natomiast pra-

wo ˝àdania zwolnienia ich od zabezpieczenia lub egze-
kucji administracyjnej w trybie przepisów Kodeksu po-
st´powania cywilnego. Osoba ta odpis pozwu o zwol-
nienie kieruje równoczeÊnie do organu egzekucyjnego.

Art. 41. § 1.62) Do czasu ostatecznego rozstrzygni´-
cia ˝àdania 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 pozwu, o którym mowa
w art. 40 § 2, do dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia
sàdu w sprawie wy∏àczenia spod egzekucji obj´te ˝à-
daniem wy∏àczenia rzeczy nie mogà byç sprzedane,
a prawa majàtkowe wykonywane.

§ 2. Je˝eli rzecz obj´ta ˝àdaniem wy∏àczenia ulega
szybkiemu zepsuciu, mo˝e ona byç sprzedana w trybie
przewidzianym dla sprzeda˝y ruchomoÊci w przepisach
o egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nych przed rozstrzygni´-
ciem ˝àdania wy∏àczenia, a osiàgni´tà ze sprzeda˝y
kwot´ sk∏ada si´ do depozytu organu egzekucyjnego.
W przypadku nieuwzgl´dnienia ˝àdania wy∏àczenia eg-
zekucj´ prowadzi si´ do kwoty z∏o˝onej do depozytu.

Art. 42. W post´powaniu dotyczàcym egzekucji na-
le˝noÊci pieni´˝nej osoba, która ˝àda wy∏àczenia rze-
czy lub prawa majàtkowego, mo˝e wp∏aciç do depozy-
tu organu egzekucyjnego kwot´, na jakà zosta∏y one
oszacowane, albo kwot´ równà nale˝noÊci pieni´˝nej
∏àcznie z kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny
uchyli wówczas czynnoÊci egzekucyjne odnoÊnie do
rzeczy lub prawa, których ˝àdanie wy∏àczenia dotyczy,
co nie wp∏ywa na dalszy tok post´powania o wy∏àcze-
nie. W razie uwzgl´dnienia ˝àdania wy∏àczenia, kwota
z∏o˝ona do depozytu podlega zwrotowi. Je˝eli ˝àdanie
wy∏àczenia nie zostanie uwzgl´dnione, egzekucj´ pro-
wadzi si´ do kwoty z∏o˝onej do depozytu.

Art. 43. Je˝eli w post´powaniu dotyczàcym egze-
kucji nale˝noÊci pieni´˝nej zosta∏o zg∏oszone, zgodnie
z art. 38 § 1, ˝àdanie wy∏àczenia spod egzekucji rzeczy
lub prawa majàtkowego z tej przyczyny, ̋ e znajduje si´
we w∏adaniu innej osoby na podstawie umowy zasta-
wu lub prawa u˝ytkowania ustanowionego w wyniku
umowy o do˝ywocie, a ˝àdanie to nie zosta∏o uwzgl´d-
nione, wierzytelnoÊç zabezpieczona zastawem oraz
wartoÊç prawa u˝ytkowania podlega zaspokojeniu
z kwoty uzyskanej z egzekucji, z uwzgl´dnieniem pra-
wa pierwszeƒstwa zaspokojenia przys∏ugujàcego
z mocy ustawy nale˝noÊci pieni´˝nych.

Art. 44.63) ˚àdanie wy∏àczenia spod egzekucji rze-
czy lub prawa majàtkowego nie mo˝e byç zg∏oszone,
je˝eli z rzeczy lub prawa przeprowadzona zosta∏a egze-
kucja przez sprzeda˝ rzeczy lub wykonanie prawa ma-
jàtkowego.

Art. 45. § 1.64) Organ egzekucyjny i egzekutor sà
obowiàzani odstàpiç od czynnoÊci egzekucyjnych, jeÊli

————————
58) Przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
59) Dodany przez art. 120 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.

o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
1998 r., a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt 34 ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

60) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 1.

61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

————————
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
64) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 110 — 7149 — Poz. 968

zobowiàzany okaza∏ dowody stwierdzajàce wykona-
nie, umorzenie, wygaÊni´cie lub nieistnienie obowiàz-
ku, odroczenie terminu wykonania obowiàzku, roz∏o˝e-
nie na raty sp∏aty nale˝noÊci pieni´˝nych, albo gdy za-
chodzi b∏àd co do osoby zobowiàzanego. Organ egze-
kucyjny zawiadamia wierzyciela o odstàpieniu od czyn-
noÊci egzekucyjnych.

§ 2.65) Organ egzekucyjny i egzekutor sà obowiàza-
ni odstàpiç od egzekucji ze sk∏adnika majàtkowego zo-
bowiàzanego, je˝eli okaza∏ on dowody stwierdzajàce
cz´Êciowe wykonanie obowiàzku lub umorzenie nale˝-
noÊci pieni´˝nej, a wartoÊç zaj´tego sk∏adnika majàt-
kowego znacznie przekracza kwot´ ostatecznie docho-
dzonej nale˝noÊci i zobowiàzany posiada inne sk∏adni-
ki majàtkowe, z których egzekucja mo˝e byç prowadzo-
na.

§ 3.65) Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela
o odstàpieniu od czynnoÊci egzekucyjnych i na jego ̋ à-
danie wydaje postanowienie w sprawie odstàpienia od
czynnoÊci egzekucyjnych. Na postanowienie to przy-
s∏uguje za˝alenie wierzycielowi nieb´dàcemu jedno-
czeÊnie organem egzekucyjnym.

Art. 46. § 1.66) Organ egzekucyjny i egzekutor mo˝e
w razie potrzeby wezwaç, w pilnych przypadkach tak˝e
ustnie, pomocy organu Policji, Stra˝y Granicznej,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego lub Agencji
Wywiadu, je˝eli natrafi∏ na opór, który uniemo˝liwia
lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo je˝eli ist-
nieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e na taki opór na-
trafi. Je˝eli opór stawia ˝o∏nierz w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej, nale˝y wezwaç pomocy w∏aÊciwego organu
wojskowego, chyba ˝e zw∏oka grozi udaremnieniem
egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

§ 2.67) Organy wymienione w § 1 nie mogà odmó-
wiç udzielenia egzekutorowi pomocy.

§ 3.68) Sposób udzielania pomocy organowi egze-
kucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynno-
Êci egzekucyjnych, przypadki, w których wymagana
jest pomoc organów, sposób post´powania, tryb wy-
st´powania o udzielenie pomocy, sposób jej realizacji,
a tak˝e sposób dokumentowania wykonywanych czyn-
noÊci i rozliczania ich kosztów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) Minister Obrony Narodowej — w przypadku udzie-
lania pomocy przez ˚andarmeri´ Wojskowà lub
wojskowe organy porzàdkowe,

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w przypadku udzielania pomocy przez Policj´ lub
Stra˝ Granicznà,

3)69) Prezes Rady Ministrów — w przypadku udziela-
nia pomocy przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub Agencj´ Wywiadu.

Art. 47.70) § 1. Je˝eli cel egzekucji prowadzonej
w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nej lub wydania rzeczy te-
go wymaga, organ egzekucyjny zarzàdzi otwarcie
Êrodków transportu zobowiàzanego, lokali i innych po-
mieszczeƒ zajmowanych przez zobowiàzanego oraz
schowków w tych Êrodkach, lokalach i pomieszcze-
niach.

§ 2. Przeszukania rzeczy, Êrodków transportu, loka-
li i innych pomieszczeƒ oraz schowków dokonuje ko-
misja powo∏ana przez organ egzekucyjny. Z dokona-
nych czynnoÊci spisuje si´ protokó∏. Zakoƒczeniem
czynnoÊci jest zabezpieczenie przeszukiwanego Êrodka
transportu, pomieszczenia lub lokalu. Protokó∏ z doko-
nanych czynnoÊci przekazuje si´ niezw∏ocznie zobo-
wiàzanemu.

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

Art. 48. § 1. Egzekutor mo˝e przeszukaç odzie˝ na
osobie zobowiàzanego oraz teczki, walizy i tym podob-
ne przedmioty, które zobowiàzany ma przy sobie, je˝e-
li egzekucja dotyczy nale˝noÊci pieni´˝nej lub wydania
rzeczy.

§ 2. Przeszukanie odzie˝y na osobie zobowiàzane-
go oraz jego teczek, waliz i tym podobnych przedmio-
tów poza mieszkaniem, przedsi´biorstwem, zak∏adem
lub gospodarstwem zobowiàzanego mo˝e nastàpiç
tylko na podstawie pisemnego polecenia organu egze-
kucyjnego. Egzekutor obowiàzany jest okazaç polece-
nie organu egzekucyjnego zobowiàzanemu przed przy-
stàpieniem do czynnoÊci egzekucyjnych.

§ 3. Je˝eli w czasie dokonywania czynnoÊci egzeku-
cyjnych, o których mowa w § 1 i 2, egzekutor zauwa˝y,
˝e zobowiàzany odda∏ poszukiwane przedmioty swemu
domownikowi lub innej osobie do ukrycia, egzekutor
mo˝e przeszukaç odzie˝ tej osoby oraz jej teczki, walizy
i tym podobne przedmioty, jakie ona ma przy sobie.

§ 4. Przeszukanie odzie˝y powinno byç dokonane tyl-
ko przez osob´ tej samej p∏ci co osoba przeszukiwana.

§ 5.71) Przeszukania odzie˝y na ˝o∏nierzu w czynnej
s∏u˝bie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura

————————
65) Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
66) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 14 pkt 2 lit. a)

ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upo-
wa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatyw-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120,
poz. 1268), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 marca 2001 r.,
i art. 156 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 35
jako druga.

67) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulu-
jàcych zasady opodatkowania oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 maja 1993 r.

68) Dodany przez art. 8 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 67; w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 2
lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 66 jako pierwsza.

————————
69) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 156 pkt 2 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 35 jako druga.
70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
71) W brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 1 ustawy z dnia

24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.; ze zmianà wpro-
wadzonà przez art. 156 pkt 3 ustawy wymienionej w przy-
pisie 35 jako druga.
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Ochrony Rzàdu, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu lub Stra˝y Granicznej przeprowa-
dza w obecnoÊci egzekutora odpowiednio ˝o∏nierz
˚andarmerii Wojskowej lub wojskowego organu po-
rzàdkowego albo osoba wyznaczona przez prze∏o˝one-
go funkcjonariusza. 

Art. 49.72) § 1. Podczas przeszukania ma prawo byç
obecny zobowiàzany. 

§ 2. Je˝eli zobowiàzany lub inna obecna przy prze-
szukaniu osoba zachowuje si´ niew∏aÊciwie lub prze-
szkadza w dokonywaniu czynnoÊci egzekucyjnych, eg-
zekutor mo˝e upomnieç, a po bezskutecznym upo-
mnieniu wydaliç z miejsca dokonywania czynnoÊci eg-
zekucyjnych t´ osob´.

Art. 49a.73) Przeszukanie rzeczy dokonywane jest
zgodnie z celem tej czynnoÊci, z zachowaniem umiaru
i poszanowania godnoÊci osób, których ta czynnoÊç
dotyczy, oraz bez wyrzàdzania niepotrzebnych szkód
i dolegliwoÊci.

Art. 49b.73) § 1. Je˝eli podczas przeszukania egze-
kutor natrafi na dokument opatrzony klauzulà tajnoÊci,
egzekutor odst´puje od jego egzekucji.

§ 2. Rzeczy, których posiadanie jest zabronione,
przekazuje si´ w∏aÊciwemu urz´dowi lub instytucji.

Art. 50. § 1. W lokalach i innych pomieszczeniach
organów paƒstwowych oraz na terenach kolejowych
i lotnisk mo˝na dokonywaç czynnoÊci egzekucyjnych
tylko po uprzednim zawiadomieniu tych organów paƒ-
stwowych lub zarzàdców (komendantów) tych obiek-
tów. Przepis ten nie dotyczy przypadków, gdy z mocy
szczególnych przepisów organy egzekucyjne w∏aÊciwe
sà do dzia∏ania na terenach kolejowych oraz lotnisk.

§ 2.74) W obr´bie budynków wojskowych i zajmo-
wanych przez Policj´, Agencj´ Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencj´ Wywiadu lub Stra˝ Granicznà
oraz na okr´tach wojennych mo˝na dokonywaç czyn-
noÊci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomie-
niu w∏aÊciwego komendanta i w asyÊcie wyznaczone-
go organu wojskowego lub organu Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu lub
Stra˝y Granicznej.

§ 3.75) Sposób asystowania przy wykonywaniu
czynnoÊci egzekucyjnych, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci przypadki i miejsca, w których wymagana jest
asysta organów, sposób post´powania przy wykony-
waniu asysty, tryb powiadamiania w∏aÊciwych orga-
nów, wymagane dokumenty, sposób dokumentowa-
nia wykonywanych czynnoÊci i rozliczania ich kosztów,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) Minister Obrony Narodowej — w przypadku wyko-
nywania asysty przez ˚andarmeri´ Wojskowà lub
wojskowe organy porzàdkowe,

2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w przypadku wykonywania asysty przez Policj´ lub
Stra˝ Granicznà,

3)76) Prezes Rady Ministrów — w przypadku wykony-
wania asysty przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub Agencj´ Wywiadu.

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

Art. 51. § 1. Na wniosek zobowiàzanego, a tak˝e
gdy egzekutor uzna to za konieczne, mo˝e byç przywo-
∏any Êwiadek do obecnoÊci przy czynnoÊciach egzeku-
cyjnych.

§ 2.78) 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 przyczyn, chyba ˝e zachodzi obawa, i˝ wsku-
tek up∏ywu czasu potrzebnego na przywo∏anie Êwiad-
ków egzekucja b´dzie udaremniona.

§ 3. Âwiadkami mogà byç tak˝e pe∏noletni cz∏onko-
wie rodziny i domownicy zobowiàzanego.

§ 4. Âwiadkowie nie otrzymujà wynagrodzenia.

Art. 52. § 1. JeÊli cel egzekucji tego wymaga, organ
egzekucyjny zezwoli pisemnie egzekutorowi na doko-
nanie czynnoÊci egzekucyjnej w dni wolne od pracy lub
w porze nocnej pomi´dzy godzinà 21 a godzinà 7. Eg-
zekutor jest obowiàzany okazaç zezwolenie organu eg-
zekucyjnego zobowiàzanemu przed przystàpieniem do
czynnoÊci egzekucyjnych.

§ 2. CzynnoÊci egzekucyjne mogà byç dokonywane
w porze nocnej tylko w obecnoÊci Êwiadka.

Art. 53.79) § 1. Je˝eli przepisy ustawy nie stanowià
inaczej, egzekutor sporzàdza protokó∏ z czynnoÊci eg-
zekucyjnych, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju czynnoÊci,

2) imiona i nazwiska osób uczestniczàcych w czynno-
Êci,

3) sprawozdanie z przebiegu czynnoÊci,

4) zg∏oszone przez obecnych wnioski i oÊwiadczenia,

5) podpisy obecnych lub wzmiank´ o przyczynie bra-
ku podpisów,

6) podpis egzekutora.
————————
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
73) Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
74) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 156 pkt 4 lit. a)

ustawy wymienionej w przypisie 35 jako druga.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 3 ustawy wymie-

nionej w przypisie 66 jako pierwsza.

————————
76) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 156 pkt 4 lit. b) ustawy

wymienionej w przypisie 35 jako druga.
77) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o któ-

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

Art. 54.79) § 1. Zobowiàzanemu przys∏uguje skarga
na czynnoÊci egzekucyjne organu egzekucyjnego lub
egzekutora oraz skarga na przewlek∏oÊç post´powania
egzekucyjnego.

§ 2. Na przewlek∏oÊç post´powania egzekucyjnego
skarga przys∏uguje równie˝ wierzycielowi nieb´dàce-
mu jednoczeÊnie organem egzekucyjnym, a tak˝e pod-
miotowi, którego interes prawny lub faktyczny zosta∏
naruszony w wyniku niewykonania obowiàzku oraz or-
ganowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiàzku. 

§ 3. Skarg´ na czynnoÊci egzekucyjne organu egze-
kucyjnego lub egzekutora oraz na przewlek∏oÊç post´-
powania egzekucyjnego wnosi si´ za poÊrednictwem
organu egzekucyjnego.

§ 4. Skarg´ na czynnoÊci egzekucyjne, o których
mowa w § 3, wnosi si´ w terminie 14 dni od dnia doko-
nania zakwestionowanej czynnoÊci egzekucyjnej, o ile
przepisy niniejszej ustawy nie stanowià inaczej.

§ 5. W sprawie skargi, o której mowa w § 1 i 2, po-
stanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie
o oddaleniu skargi przys∏uguje za˝alenie.

§ 6. Wniesienie skargi, o której mowa w § 1, nie
wstrzymuje post´powania egzekucyjnego. Organ eg-
zekucyjny lub organ nadzoru mo˝e jednak, w drodze
postanowienia, wstrzymaç w uzasadnionych przypad-
kach prowadzenie post´powania egzekucyjnego.

Art. 55. (skreÊlony).80)

Art. 55a.81) Je˝eli egzekucja prowadzona wobec
podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym dotyczy nale˝noÊci podatkowych, celnych lub na-
le˝noÊci, do których poboru jest zobowiàzany Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, a nie zosta∏y one uiszczone
w terminie 60 dni od daty wszcz´cia egzekucji, organ
egzekucyjny sk∏ada wniosek o wpisanie do Krajowego
Rejestru Sàdowego daty wszcz´cia egzekucji tych na-
le˝noÊci, wysokoÊci pozosta∏ych do wyegzekwowania
kwot oraz daty i sposobu zakoƒczenia egzekucji.

Rozdzia∏ 4

Zawieszenie i umorzenie post´powania 
egzekucyjnego

Art. 56. § 1. Post´powanie egzekucyjne ulega za-
wieszeniu:

1) w razie wstrzymania wykonania, odroczenia termi-
nu wykonania obowiàzku albo roz∏o˝enia na raty
sp∏at nale˝noÊci pieni´˝nej,

2) w razie Êmierci zobowiàzanego, je˝eli obowiàzek
nie jest ÊciÊle zwiàzany z osobà zmar∏ego,

3) w razie utraty przez zobowiàzanego zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych i braku jego przedstawiciela
ustawowego,

4) na ˝àdanie wierzyciela,

5)82) w innych przypadkach przewidzianych w usta-
wach.

§ 2. Zawieszenie post´powania egzekucyjnego, do-
tyczàcego obowiàzku o charakterze niepieni´˝nym,
z przyczyny okreÊlonej w § 1 pkt 2 i 3 mo˝e nastàpiç tyl-
ko w przypadkach, gdy nie zagra˝a to interesowi spo-
∏ecznemu.

§ 3. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie
w sprawie zawieszenia post´powania egzekucyjnego.

§ 4. Na postanowienie organu egzekucyjnego o za-
wieszeniu post´powania lub o odmowie zawieszenia
tego post´powania s∏u˝y za˝alenie.

Art. 57. § 1. Organ egzekucyjny podejmie zawieszo-
ne post´powanie egzekucyjne po ustaniu przyczyny
zawieszenia.

§ 2. W razie zawieszenia post´powania z przyczyny
okreÊlonej w art. 56 § 1 pkt 2 — organ egzekucyjny po-
dejmie zawieszone post´powanie, gdy organ ten zo-
stanie zawiadomiony przez wierzyciela o ustaleniu we-
d∏ug przepisów prawa cywilnego spadkobierców
zmar∏ego zobowiàzanego, na których przeszed∏ egze-
kwowany obowiàzek. Wierzyciel mo˝e równie˝, nie
czekajàc na sàdowe stwierdzenie nabycia spadku,
wskazaç osob´, którà uwa˝a za spadkobierc´ zmar∏ego
zobowiàzanego, odpowiedzialnà za egzekwowany
obowiàzek. Jednak˝e organ egzekucyjny obowiàzany
jest zastosowaç si´ do postanowienia sàdu o stwier-
dzeniu nabycia spadku, je˝eli postanowienie to zosta-
nie mu z∏o˝one przed zakoƒczeniem post´powania eg-
zekucyjnego.

§ 3. Je˝eli szczególne przepisy przewidujà wydanie
przez wierzyciela decyzji o odpowiedzialnoÊci za zmar-
∏ego zobowiàzanego innej osoby, jako spadkobiercy,
organ egzekucyjny mo˝e podjàç post´powanie egze-
kucyjne, zawieszone z przyczyny okreÊlonej w art. 56
§ 1 pkt 2, po wydaniu takiej decyzji.

Art. 58. § 1.83) W przypadku zawieszenia post´po-
wania egzekucyjnego pozostajà w mocy dokonane
czynnoÊci egzekucyjne, z tym ˝e w okresie zawieszenia
z przyczyn okreÊlonych w art. 56 § 1 pkt 1 i 4 mogà byç
dokonywane, za zgodà organu egzekucyjnego, wyp∏a-
ty z rachunków bankowych zobowiàzanego po przed-
stawieniu przez niego dokumentów Êwiadczàcych
o koniecznoÊci poniesienia danych wydatków.

§ 2. Organ egzekucyjny mo˝e jednak uchyliç doko-
nane czynnoÊci egzekucyjne, je˝eli to jest uzasadnione

————————
80) Przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
81) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym, Prawa
upad∏oÊciowego, ustawy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sàdowe-
go i Gospodarczego oraz ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 114, poz. 1193), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2001 r.

————————
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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wa˝nym interesem zobowiàzanego, interes wierzycie-
la nie stoi temu na przeszkodzie, a osoby trzecie na sku-
tek tych czynnoÊci nie naby∏y praw. Uchylenie dokona-
nych czynnoÊci nie powoduje umorzenia nale˝nych za
nie kosztów egzekucyjnych.

§ 3.84) Na postanowienie organu egzekucyjnego
w sprawie uchylenia czynnoÊci egzekucyjnych przys∏u-
guje za˝alenie zobowiàzanemu oraz wierzycielowi nie-
b´dàcemu jednoczeÊnie organem egzekucyjnym.

Art. 59.85) § 1. Post´powanie egzekucyjne umarza
si´: 

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

2) je˝eli obowiàzek nie jest wymagalny, zosta∏ umo-
rzony lub wygas∏ z innego powodu albo je˝eli obo-
wiàzek nie istnia∏, 

3) je˝eli egzekwowany obowiàzek zosta∏ okreÊlony
niezgodnie z treÊcià obowiàzku wynikajàcego z de-
cyzji organu administracyjnego, orzeczenia sàdo-
wego albo bezpoÊrednio z przepisu prawa, 

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

5) je˝eli obowiàzek o charakterze niepieni´˝nym oka-
za∏ si´ niewykonalny, 

6) w przypadku Êmierci zobowiàzanego, gdy obowià-
zek jest ÊciÊle zwiàzany z osobà zmar∏ego, 

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

8) je˝eli post´powanie egzekucyjne zawieszone na ̋ à-
danie wierzyciela nie zosta∏o podj´te przed up∏y-
wem 12 miesi´cy od dnia zg∏oszenia tego ˝àdania, 

9) na ˝àdanie wierzyciela, 

10) w innych przypadkach przewidzianych w usta-
wach.

§ 2. Post´powanie egzekucyjne mo˝e byç umorzo-
ne w przypadku stwierdzenia, ˝e w post´powaniu eg-
zekucyjnym dotyczàcym nale˝noÊci pieni´˝nej nie uzy-
ska si´ kwoty przewy˝szajàcej wydatki egzekucyjne.

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

§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 1, wydaje
si´ na ˝àdanie zobowiàzanego albo wierzyciela nieb´-
dàcego jednoczeÊnie organem egzekucyjnym, z tym ̋ e
w przypadku umorzenia post´powania egzekucyjnego
dotyczàcego obowiàzku o charakterze niepieni´˝nym
— równie˝ z urz´du.

§ 5. Na postanowienie w sprawie umorzenia post´-
powania egzekucyjnego przys∏uguje za˝alenie zobo-
wiàzanemu oraz wierzycielowi nieb´dàcemu jednocze-
Ênie organem egzekucyjnym.

Art. 60. § 1.86) Umorzenie post´powania egzekucyj-
nego z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1—8
i 10, powoduje uchylenie dokonanych czynnoÊci egze-
kucyjnych, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
Pozostajà jednak w mocy prawa osób trzecich nabyte
na skutek tych czynnoÊci.

§ 2. Organ egzekucyjny wydaje w razie potrzeby
postanowienie dotyczàce uchylenia dokonanych czyn-
noÊci egzekucyjnych wskutek umorzenia post´powa-
nia egzekucyjnego.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego
w sprawie uchylenia dokonanych czynnoÊci egzekucyj-
nych lub odmowy uchylenia tych czynnoÊci s∏u˝y za˝a-
lenie.

Art. 61.87) W razie umorzenia post´powania egze-
kucyjnego z przyczyny okreÊlonej w art. 59 § 2 wszcz´-
cie ponownej egzekucji mo˝e nastàpiç wówczas, gdy
zostanie ujawniony majàtek lub êród∏a dochodu zobo-
wiàzanego przewy˝szajàce kwot´ wydatków egzeku-
cyjnych.

Rozdzia∏ 5

Zbieg egzekucji

Art. 62.88) W przypadku zbiegu egzekucji admini-
stracyjnej i egzekucji sàdowej do tej samej nierucho-
moÊci, rzeczy albo prawa majàtkowego lub niemajàt-
kowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynnoÊci eg-
zekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiàzanego lub
z urz´du i przekazuje akta egzekucji administracyjnej
sàdowi rejonowemu zgodnie z przepisami Kodeksu
post´powania cywilnego.

Art. 63.88) § 1. W przypadku zbiegu egzekucji admi-
nistracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majàtkowe-
go, prowadzonej przez organy egzekucyjne, o których
mowa w art. 19, ∏àczne prowadzenie egzekucji przej-
muje naczelnik urz´du skarbowego, który pierwszy za-
stosowa∏ Êrodek egzekucyjny, a je˝eli naczelnik urz´du
skarbowego nie dokona∏ takiej czynnoÊci lub nie doko-
na∏ jej jako pierwszy — ∏àczne prowadzenie egzekucji
przejmuje naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy we-
d∏ug siedziby lub miejsca zamieszkania zobowiàzane-
go, z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Je˝eli Êrodek egzekucyjny zastosowa∏ naczelnik
urz´du skarbowego w∏aÊciwy wed∏ug miejsca po∏o˝e-
nia majàtku zobowiàzanego, ∏àczne prowadzenie egze-
kucji przejmuje ten organ.

————————
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

————————
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
87) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 51 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 3. W przypadku wystàpienia dalszych zbiegów
egzekucji ∏àczne prowadzenie egzekucji przejmuje na-
czelnik urz´du skarbowego, który przejà∏ prowadzenie
egzekucji zgodnie z § 1 lub 2.

Rozdzia∏ 6

Koszty egzekucyjne

Art. 64.88) § 1. Organ egzekucyjny, z zastrze˝eniem
§ 2, w egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nych pobiera za do-
konane czynnoÊci egzekucyjne op∏aty w nast´pujàcej
wysokoÊci, z zastrze˝eniem art. 64d:

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

2) za zaj´cie Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego
— 4% kwoty egzekwowanej nale˝noÊci, nie mniej
jednak ni˝ 1 z∏ 40 gr,

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

4) za zaj´cie innych ni˝ wymienione w pkt 2 i 3 wierzy-
telnoÊci pieni´˝nych lub innych praw majàtkowych
— 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 egzekwowa-
nej nale˝noÊci, nie wi´cej jednak ni˝ czterdziesto-
pi´ciokrotna wysokoÊç najni˝szego wynagrodze-
nia za prac´ okreÊlonego w odr´bnych przepisach,
obowiàzujàcego w dniu, w którym op∏ata sta∏a si´
nale˝na, 

7) za odebranie zaj´tych ruchomoÊci od zobowiàzane-
go — 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 czynno-
Êci przygotowawcze do sprzeda˝y egzekucyjnej
w inny sposób — 6 z∏ 80 gr,

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

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

12) za spisanie protoko∏u o udaremnieniu przez zobo-
wiàzanego przeprowadzenia egzekucji z zaj´tych
ruchomoÊci lub praw majàtkowych przez ich usu-
ni´cie, zbycie lub uszkodzenie — 10% wartoÊci sza-
cunkowej tych ruchomoÊci, nie mniej jednak ni˝
13 z∏ 50 gr,

13)89) za wezwanie pomocy Policji, Stra˝y Granicznej,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji

Wywiadu, ˚andarmerii Wojskowej lub wojsko-
wych organów porzàdkowych — 13 z∏ 50 gr,

14) za spisanie na miejscu u zobowiàzanego protoko∏u
o stanie majàtkowym zobowiàzanego — 10% kwo-
ty egzekwowanej nale˝noÊci, nie wi´cej jednak ni˝
3 z∏.

§ 2. Organ egzekucyjny pobiera op∏aty za czynnoÊci
egzekucyjne, je˝eli nie póêniej ni˝ po up∏ywie 14 dni od
dnia dokonania pierwszego zaj´cia nieruchomoÊci, rze-
czy lub prawa majàtkowego nada∏ w placówce poczto-
wej za pokwitowaniem lub dor´czy∏ zobowiàzanemu
odpis tytu∏u wykonawczego lub zawiadomienie o zaj´-
ciu wierzytelnoÊci lub innego prawa majàtkowego.

§ 3. Op∏aty za czynnoÊci egzekucyjne, o których mo-
wa w § 1 pkt 1—6, oblicza si´ oddzielnie od ka˝dego ty-
tu∏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 eg-
zekucyjnego, chocia˝by takie same czynnoÊci by∏y na-
st´pnie ponawiane.

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

§ 6. Organ egzekucyjny pobiera op∏at´ manipula-
cyjnà z tytu∏u zwrotu wydatków za wszystkie czynnoÊci
manipulacyjne zwiàzane ze stosowaniem Êrodków eg-
zekucyjnych. Op∏ata wynosi 1% kwoty egzekwowa-
nych nale˝noÊci obj´tych ka˝dym tytu∏em wykonaw-
czym, nie mniej jednak ni˝ 1 z∏ 40 gr.

§ 7. Je˝eli wysokoÊç op∏aty egzekucyjnej jest okre-
Êlona stosunkowo do egzekwowanej lub pobranej na-
le˝noÊci pieni´˝nej, w podstawie obliczenia op∏aty
uwzgl´dnia si´ równie˝ odsetki z tytu∏u niezap∏acenia
nale˝noÊci w terminie, przypadajàce w dniu powstania
obowiàzku uiszczenia op∏aty.

§ 8. Zap∏ata egzekwowanej nale˝noÊci po dokona-
niu czynnoÊci egzekucyjnych nie zwalnia od obowiàz-
ku uiszczenia op∏aty manipulacyjnej oraz op∏at za czyn-
noÊci egzekucyjne i wydatków egzekucyjnych.

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

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

2) za zaj´cie wierzytelnoÊci pieni´˝nych lub innych
praw majàtkowych u d∏u˝nika zaj´tej wierzytelno-
Êci — z chwilà dor´czenia d∏u˝nikowi zaj´tej wie-
rzytelnoÊci zawiadomienia o zaj´ciu,

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

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

————————
89) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 156 pkt 5 ustawy wy-

mienionej w przypisie 35 jako druga.
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5) za zaj´cie nieruchomoÊci — z chwilà dor´czenia zo-
bowiàzanemu wezwania, o którym mowa
w art. 110c § 2,

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

7) za og∏oszenie o licytacji ruchomoÊci lub za czynno-
Êci przygotowawcze do sprzeda˝y egzekucyjnej za-
j´tych ruchomoÊci w inny sposób lub og∏oszenie
sprzeda˝y zaj´tej nieruchomoÊci — z chwilà dor´-
czenia zobowiàzanemu odpisu obwieszczenia o li-
cytacji lub zawiadomienia o dokonaniu czynnoÊci
przygotowawczych do sprzeda˝y w inny sposób,

8) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprze-
da˝y egzekucyjnej w inny sposób — z chwilà pod-
pisania przez poborc´ skarbowego protoko∏u
sprzeda˝y,

9) za spisanie protoko∏u o udaremnieniu egzekucji —
z chwilà podpisania przez poborc´ skarbowego te-
go protoko∏u,

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

11) za spisanie protoko∏u o stanie majàtkowym zobo-
wiàzanego — z chwilà podpisania protoko∏u przez
poborc´ skarbowego lub innego upowa˝nionego
pracownika oraz przez zobowiàzanego lub Êwiadka
przywo∏anego do tej czynnoÊci.

§ 10. Obowiàzek uiszczenia op∏aty manipulacyjnej
powstaje z chwilà dor´czenia zobowiàzanemu odpisu
tytu∏u wykonawczego. Je˝eli pierwszà czynnoÊcià eg-
zekucyjnà jest zaj´cie wierzytelnoÊci pieni´˝nej lub in-
nego prawa majàtkowego u d∏u˝nika zaj´tej wierzytel-
noÊci, obowiàzek uiszczenia op∏aty manipulacyjnej po-
wstaje równoczeÊnie z obowiàzkiem uiszczenia op∏aty
za zaj´cie.

Art. 64a.90) § 1. Organ egzekucyjny w egzekucji
obowiàzków o charakterze niepieni´˝nym pobiera
op∏aty za dokonane czynnoÊci egzekucyjne w nast´pu-
jàcej wysokoÊci, z zastrze˝eniem art. 64d:

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

2) za wydanie postanowienia o:
a) zastosowaniu wykonania zast´pczego,
b) wezwaniu zobowiàzanego do wydania rzeczy ru-

chomej albo dokumentu,
c) wezwaniu zobowiàzanego do wykonania obo-

wiàzku wydania nieruchomoÊci albo opró˝nie-
nia lokalu,

d) wezwaniu zobowiàzanego do wykonania obo-
wiàzku wskazanego w tytule wykonawczym,

z zagro˝eniem zastosowania przymusu bezpo-
Êredniego 

— 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 pomieszczeƒ — 
6 z∏ 80 gr od ka˝dej izby; za opró˝nienie pomiesz-
czeƒ mieszkalnych nie pobiera si´ odr´bnej op∏aty
od pomieszczeƒ pomocniczych, jak przedpokoje,
korytarze, werandy, ∏azienki, spi˝arnie, a za opró˝-
nienie pomieszczeƒ gospodarczych, w szczególno-
Êci gara˝y i stajni, pobiera si´ op∏at´ za ka˝de po-
mieszczenie jak za izb´,

7) za czynnoÊci dotyczàce sprzeda˝y licytacyjnej, za
spisanie protoko∏u o udaremnieniu przeprowadze-
nia egzekucji oraz za wezwanie pomocy 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 których mowa
w § 1, powstaje:

1) za wydanie postanowieƒ wymienionych w pkt 1 i 2
— z chwilà dor´czenia zobowiàzanemu postano-
wienia,

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 zobowiàzanemu odpisu obwieszczenia o li-
cytacji, z chwilà podpisania protoko∏u przeprowa-
dzenia licytacji, z chwilà przybycia funkcjonariusza
organów, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 13, na
miejsce wykonywania czynnoÊci egzekucyjnych
lub z chwilà podpisania protoko∏u o udaremnieniu
przeprowadzenia egzekucji. 

Art. 64b.90) Wydatkami egzekucyjnymi sà koszty
faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny
w zwiàzku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególno-
Êci na op∏acenie:

1) przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora,

2) przewozu, za∏adowania, roz∏adowania, przechowa-
nia, utrzymania i dozoru zwierzàt oraz ruchomoÊci
odebranych albo usuni´tych z opró˝nionych bu-
dynków, lokali i pomieszczeƒ,

3) przymusowego otwarcia Êrodków transportu, po-
mieszczeƒ i schowków,

4) nale˝noÊci Êwiadków, bieg∏ych i rzeczoznawców,

5) og∏oszenia w prasie,

6) sporzàdzenia dokumentów,

7) prowadzenia zarzàdu zaj´tej nieruchomoÊci,

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

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

————————
90) Dodany przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
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10) wykonania zast´pczego,

11) zastosowania przymusu bezpoÊredniego.

Art. 64c.90) § 1. Op∏aty, o których mowa w art. 64
§ 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi
przez organ egzekucyjny stanowià koszty egzekucyjne.
Koszty egzekucyjne, z zastrze˝eniem § 2—4, obcià˝ajà
zobowiàzanego.

§ 2. Je˝eli tytu∏ wykonawczy zawiera wady unie-
mo˝liwiajàce przeprowadzenie post´powania egzeku-
cyjnego, które nie mog∏y byç znane organowi egzeku-
cyjnemu w chwili skierowania tego tytu∏u do egzeku-
cji, wierzyciel nieb´dàcy jednoczeÊnie organem egze-
kucyjnym obowiàzany jest uiÊciç, tytu∏em zwrotu wy-
datków poniesionych przez organ egzekucyjny, kwot´
wynoszàcà 3 z∏ 40 gr. 

§ 3. Je˝eli po pobraniu od zobowiàzanego nale˝-
noÊci z tytu∏u kosztów egzekucyjnych oka˝e si´, ˝e 
wszcz´cie i prowadzenie egzekucji by∏o niezgodne
z prawem, nale˝noÊci te, wraz z naliczonymi od dnia
ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzeku-
cyjny zwraca zobowiàzanemu, a je˝eli niezgodne
z przepisami ustawy wszcz´cie i prowadzenie egzeku-
cji spowodowa∏ wierzyciel, obcià˝a nimi wierzyciela.

§ 4. Wierzyciel pokrywa koszty post´powania egze-
kucyjnego, je˝eli nie mogà byç one Êciàgni´te od zobo-
wiàzanego.

§ 5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych nast´puje
w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych
nie pobiera si´ op∏at za czynnoÊci egzekucyjne.

§ 6. Koszty egzekucyjne powsta∏e w egzekucji na-
le˝noÊci pieni´˝nej sà dochodzone na podstawie tytu-
∏u wykonawczego wystawionego na t´ nale˝noÊç, chy-
ba ˝e przepisy niniejszej ustawy stanowià inaczej.

§ 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie
w sprawie kosztów egzekucyjnych na ˝àdanie zobo-
wiàzanego albo z urz´du, je˝eli koszty te obcià˝ajà wie-
rzyciela. Na postanowienie to przys∏uguje za˝alenie.

§ 8. ̊ àdanie, o którym mowa w § 7, nie podlega roz-
patrzeniu, je˝eli zosta∏o wniesione po up∏ywie 14 dni
od dnia dor´czenia zobowiàzanemu postanowienia
o umorzeniu post´powania egzekucyjnego, a w przy-
padku zakoƒczenia post´powania egzekucyjnego
wskutek wyegzekwowania wykonania obowiàzku —
od dnia powiadomienia zobowiàzanego o wysokoÊci
pobranych kosztów egzekucyjnych.

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

§ 10. W przypadku bezskutecznoÊci egzekucji pro-
wadzonej przez organy egzekucyjne, o których mowa
w art. 19 § 3—5 i 7, i przej´cia dalszego post´powania
egzekucyjnego przez naczelnika urz´du skarbowego,
op∏aty za czynnoÊci egzekucyjne przypadajà w ca∏oÊci
na rzecz komórki organizacyjnej urz´du skarbowego
prowadzàcej egzekucj´ administracyjnà.

Art. 64d.90) § 1. Kwoty op∏at za czynnoÊci egzeku-
cyjne ulegajà podwy˝szaniu w stopniu odpowiadajà-
cym wzrostowi cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
wynikajàcemu ze wskaênika cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w formie komunika-
tu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, z uwzgl´dnieniem zaokràglenia,
o którym mowa w art. 27a.

§ 2. Podwy˝szanie kwot op∏at za czynnoÊci egzeku-
cyjne nast´puje z ostatnim dniem kwarta∏u nast´pujà-
cego po kwartale, w którym wzrost cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych, liczony od dnia 1 stycznia
2002 r. przekroczy∏ 20% lub wielokrotnoÊç tej wielkoÊci.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych og∏asza, w drodze obwieszczenia, podwy˝szone
kwoty op∏at za czynnoÊci egzekucyjne w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

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

Art. 64e.90) § 1. Organ egzekucyjny mo˝e umorzyç
w ca∏oÊci lub w cz´Êci przypadajàce na jego rzecz kosz-
ty egzekucyjne.

§ 2. Koszty egzekucyjne mogà byç umorzone, je˝eli:
1) stwierdzono nieÊciàgalnoÊç od zobowiàzanego do-

chodzonego obowiàzku lub gdy zobowiàzany wy-
ka˝e, ˝e nie jest w stanie ponieÊç kosztów egzeku-
cyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytu-
acji finansowej,

2) za umorzeniem przemawia wa˝ny interes publicz-
ny,

3) Êciàgni´cie tylko kosztów egzekucyjnych spowodo-
wa∏oby niewspó∏mierne wydatki egzekucyjne.

§ 3. Koszty egzekucyjne powsta∏e w egzekucji na-
le˝noÊci pieni´˝nych mogà byç umorzone w przypad-
kach okreÊlonych w § 2 pkt 1, je˝eli obcià˝enie wierzy-
ciela obowiàzkiem uiszczenia tych kosztów by∏oby go-
spodarczo nieuzasadnione.

§ 4. W przypadku cz´Êciowego umorzenia kosztów
egzekucyjnych umarza si´ przede wszystkim op∏aty za
czynnoÊci egzekucyjne.

§ 5. Na postanowienie w sprawie umorzenia kosz-
tów egzekucyjnych s∏u˝y za˝alenie zobowiàzanemu
i wierzycielowi nieb´dàcemu jednoczeÊnie organem
egzekucyjnym.

Art. 64f.90) Organ egzekucyjny, ze wzgl´du na wa˝-
ny interes zobowiàzanego, mo˝e roz∏o˝yç na raty za-
p∏at´ przypadajàcych na jego rzecz kosztów egzekucyj-
nych. Na postanowienie w sprawie roz∏o˝enia na raty
sp∏aty kosztów egzekucyjnych przys∏uguje za˝alenie.

Art. 65.91) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
————————
91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyj-
nych, w szczególnoÊci sposób ustalania i rozliczania
wydatków wspólnych, poniesionych w zwiàzku z egze-
kucjà u dwu lub wi´cej zobowiàzanych oraz przypadki,
w których wydatki ustala si´ w formie zrycza∏towanej.
OkreÊlajàc sposób ustalania i dokumentowania wydat-
ków egzekucyjnych minister uwzgl´dnia rodzaj wydat-
ków oraz ich udzia∏ w prowadzonych egzekucjach.

Art. 66.91) § 1. Wierzyciel ponosi wydatki zwiàzane
z przekazaniem mu egzekwowanej nale˝noÊci lub
przedmiotu.

§ 2. Wydatki, o których mowa w § 1, organ egzeku-
cyjny pokrywa z wyegzekwowanych kwot. 

§ 3. Wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny
dokona∏ czynnoÊci egzekucyjnych, jest obowiàzany,
z zastrze˝eniem § 4, do uiszczenia op∏aty komorniczej. 

§ 4. Nie pobiera si´ op∏aty komorniczej od kwot
wp∏aconych po wystàpieniu wierzyciela z ˝àdaniem za-
wieszenia albo umorzenia post´powania egzekucyjne-
go, a tak˝e od nale˝noÊci, których wierzycielem jest or-
gan b´dàcy jednoczeÊnie organem egzekucyjnym,
równie˝ i wtedy, gdy na jego zlecenie cz´Êç czynnoÊci
egzekucyjnych wykona∏ organ rekwizycyjny.

§ 5. Op∏ata komornicza przypada na rzecz tego or-
ganu, który dokona∏ Êciàgni´cia nale˝noÊci pieni´˝nej
lub zastosowa∏ Êrodki egzekucyjne, w wyniku których
nale˝noÊç zosta∏a zap∏acona. 

§ 6. Do op∏aty komorniczej stosuje si´ odpowied-
nio § 2.

§ 7. Je˝eli wierzyciel uchyla si´ od uiszczenia op∏a-
ty komorniczej, op∏ata ta, w cz´Êci, w jakiej nie zosta∏a
potràcona przez organ egzekucyjny, podlega przymu-
sowemu Êciàgni´ciu w trybie egzekucji administracyj-
nej, po uprzednim dor´czeniu upomnienia z zagro˝e-
niem egzekucjà, a nast´pnie wystawieniu tytu∏u wyko-
nawczego.

§ 8. Paƒstwowe jednostki bud˝etowe, których na-
le˝noÊci dochodzone w trybie egzekucyjnym stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa, z zastrze˝eniem § 4, sà upo-
wa˝nione do przeznaczania odpowiedniej cz´Êci uzy-
skanych z egzekucji wp∏ywów na pokrycie op∏aty ko-
morniczej i wydatków, o których mowa w § 1.

Rozdzia∏ 792)

Udzielanie pomocy obcemu paƒstwu przy dochodze-
niu nale˝noÊci pieni´˝nych powsta∏ych na jego tery-
torium oraz korzystanie z pomocy obcego paƒstwa
przy dochodzeniu takich nale˝noÊci powsta∏ych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 66a. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
przy udzielaniu pomocy obcemu paƒstwu lub korzysta-
niu z jego pomocy w sprawach dotyczàcych nale˝noÊci
pieni´˝nych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 2a, je˝eli

ratyfikowana umowa mi´dzynarodowa, której stronà
jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowi inaczej.

Art. 66b. § 1. Obowiàzek udzielenia pomocy obce-
mu paƒstwu lub mo˝liwoÊç skorzystania z jego pomo-
cy istnieje, je˝eli ratyfikowana umowa mi´dzynarodo-
wa, której stronà jest Rzeczpospolita Polska, lub prawo
obcego paƒstwa zobowiàzuje do udzielenia podobnej
pomocy Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dotyczà-
cej nale˝noÊci pieni´˝nych, o których mowa w art. 2
§ 1 pkt 2a.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1, mo˝e polegaç na:

1) udzieleniu informacji,

2) powiadomieniu zainteresowanej osoby o piÊmie
lub orzeczeniu jej dotyczàcym,

3) prowadzeniu egzekucji lub dokonaniu zabezpiecze-
nia.

Art. 66c. § 1. Organem udzielajàcym pomocy
w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nej powsta∏ej na teryto-
rium obcego paƒstwa oraz wnioskujàcym o udzielenie
pomocy przez obce paƒstwo w sprawie takiej nale˝no-
Êci powsta∏ej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych,
zwany dalej odpowiednio „organem wykonujàcym”
albo „organem wnioskujàcym”.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych nie ma obowiàzku udzielenia pomocy obcemu
paƒstwu, które odmawia mu udzielenia podobnej po-
mocy, je˝eli sprawa tej odmowy nie podlega badaniu
przez Komitet do Spraw Dochodzenia Nale˝noÊci Unii
Europejskiej.

Art. 66d. § 1. Wniosek o udzielenie pomocy podpi-
suje organ wnioskujàcy oraz opatruje go swojà piecz´-
cià urz´dowà.

§ 2. Do wniosku o udzielenie pomocy do∏àcza si´,
w razie potrzeby, odpis dokumentu lub pisma, którego
dotyczy ten wniosek.

§ 3. Do wniosku o udzielenie pomocy oraz do∏àczo-
nych do niego dokumentów i pism za∏àcza si´ ich t∏u-
maczenia na jeden z urz´dowych j´zyków paƒstwa,
które ma udzieliç pomocy, z zastrze˝eniem prawa tego
paƒstwa do nieprzyj´cia przedstawionego mu t∏uma-
czenia.

§ 4. Wniosek o udzielenie pomocy mo˝e dotyczyç
kilku nale˝noÊci pieni´˝nych, pod warunkiem ̋ e sà one
nale˝ne od tego samego zobowiàzanego.

§ 5. Nie mo˝na wystàpiç z wnioskiem o udzielenie
pomocy, je˝eli kwota nale˝noÊci pieni´˝nej lub ∏àczna
kwota kilku takich nale˝noÊci nie przekracza 1500 euro,
z tym ˝e w przypadku nale˝noÊci, o której mowa
w art. 2 § 1 pkt 2a lit. e) — nie przekracza 200 euro.

§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wzory wnio-
sków o udzielenie pomocy. Rozporzàdzenie to ustali
wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiado-
mienie oraz o wszcz´cie egzekucji albo dokonanie za-

————————
92) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 5.
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bezpieczenia w sposób odpowiadajàcy wymogom pra-
wa Unii Europejskiej.

Art. 66e. Organ wykonujàcy mo˝e podejmowaç na
terytorium obcego paƒstwa wszelkie czynnoÊci do-
puszczalne prawem tego paƒstwa, niezb´dne do wyko-
nania obowiàzku przez zobowiàzanego.

Art. 66f. Wniosek o udzielenie pomocy mo˝e byç
w ka˝dym czasie wycofany przez organ wnioskujàcy.
Informacj´ o wycofaniu wniosku przekazuje si´ obce-
mu paƒstwu w formie pisemnej. Przepisy art. 66d
§ 1—4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 66g. Wystàpienie z wnioskiem o udzielenie po-
mocy lub jego wycofanie nast´puje na wniosek wierzy-
ciela lub organu egzekucyjnego albo z urz´du.

Art. 66h. § 1. Wniosek o udzielenie informacji kie-
rowany przez organ wnioskujàcy do obcego paƒstwa
mo˝e dotyczyç:

1) zobowiàzanego,

2) innej osoby zobowiàzanej do uregulowania nale˝no-
Êci pieni´˝nej, je˝eli prawo paƒstwa, do którego jest
adresowany wniosek, przewiduje odpowiedzialnoÊç
innych osób za obowiàzki zobowiàzanego.

§ 2. Wniosek o udzielenie informacji mo˝e dotyczyç
równie˝ osób, w których posiadaniu znajduje si´ mie-
nie nale˝àce do osób wymienionych w § 1.

Art. 66i. § 1. Je˝eli informacje otrzymane od obce-
go paƒstwa nie sà w ocenie organu wnioskujàcego wy-
starczajàce, mo˝e on zwróciç si´ do tego paƒstwa
z wnioskiem o nades∏anie informacji uzupe∏niajàcych.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, sporzàdza si´
na piÊmie i przesy∏a obcemu paƒstwu w terminie
2 miesi´cy od dnia otrzymania ostatniej informacji.

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, stosuje si´
przepisy dotyczàce wniosku o udzielenie informacji.

Art. 66j. § 1. Organ wykonujàcy potwierdza pisem-
nie obcemu paƒstwu przyj´cie wniosku o udzielenie
pomocy, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 2. Otrzymany wniosek o udzielenie pomocy or-
gan wykonujàcy niezw∏ocznie przesy∏a w∏aÊciwemu
organowi egzekucyjnemu do realizacji.

§ 3. Przekazane organowi wykonujàcemu przez ob-
ce paƒstwo dokumenty i informacje zwiàzane z wnio-
skowanà pomocà mogà byç udost´pnione do wiado-
moÊci wy∏àcznie:

1) osobom, których dotyczy wniosek o udzielenie po-
mocy,

2) organom egzekucyjnym w celu przeprowadzenia
egzekucji dochodzonych nale˝noÊci pieni´˝nych,

3) sàdom rozpatrujàcym sprawy dotyczàce dochodzo-
nej nale˝noÊci pieni´˝nej.

§ 4. Odpowiedzi na wniosek obcego paƒstwa
o udzielenie pomocy udziela organ wykonujàcy. Prze-
pisy art. 66d § 1—3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 66k. § 1. Organ wykonujàcy dostarcza na wnio-
sek obcego paƒstwa wszelkie dokumenty i informacje,
które mogà byç u˝yteczne lub potrzebne temu paƒ-
stwu w dochodzeniu nale˝noÊci pieni´˝nych, o których
mowa w art. 2 § 1 pkt 2a.

§ 2. Organ wykonujàcy mo˝e korzystaç z uprawnieƒ
okreÊlonych w art. 36 § 1.

§ 3. Organ wykonujàcy natychmiast przekazuje ka˝-
dà posiadanà lub uzyskanà informacj´ w takiej formie,
w jakiej zosta∏a ona uzyskana.

§ 4. Je˝eli cz´Êç lub ca∏oÊç informacji nie mo˝e byç
uzyskana w terminie oczekiwanym przez obce paƒ-
stwo, organ wykonujàcy informuje pisemnie to paƒ-
stwo o przyczynach niemo˝noÊci przekazania informa-
cji w tym terminie oraz wskazuje termin udzielenia od-
powiedzi.

§ 5. Organ wykonujàcy, po up∏ywie 6 miesi´cy od
dnia otrzymania wniosku o udzielenie informacji, infor-
muje obce paƒstwo o wynikach post´powania prowa-
dzonego w celu uzyskania wnioskowanych informacji.

Art. 66l. § 1. Organ wykonujàcy nie jest obowiàza-
ny udzieliç obcemu paƒstwu informacji:

1) których nie móg∏by uzyskaç dla celów egzekucji po-
dobnych nale˝noÊci powsta∏ych w Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

2) które sà obj´te tajemnicà okreÊlonà w odr´bnych
ustawach lub które ujawnia∏yby wiadomoÊci sta-
nowiàce tajemnic´ zawodowà, handlowà lub prze-
mys∏owà,

3) których ujawnienie prowadzi∏oby lub mog∏oby pro-
wadziç do zagro˝enia interesów bezpieczeƒstwa
Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porzàdku publicz-
nego.

§ 2. Organ wykonujàcy informuje pisemnie obce
paƒstwo o przyczynach odmowy udzielenia informacji.
Informacja w tym zakresie powinna byç przekazana
niezw∏ocznie po stwierdzeniu przes∏anek, o których
mowa w § 1, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 6 mie-
si´cy od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku,
o którym mowa w art. 66j § 1.

Art. 66∏. § 1. Wniosek o powiadomienie kierowany
przez organ wnioskujàcy do obcego paƒstwa mo˝e do-
tyczyç osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej,
która zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej po-
winna byç zawiadomiona o czynnoÊciach i orzecze-
niach administracyjnych i sàdowych, które zosta∏y
podj´te w Rzeczypospolitej Polskiej i które odnoszà si´
do zobowiàzania tej osoby lub jednostki albo do do-
chodzonej przez nià lub wobec niej nale˝noÊci pieni´˝-
nej.

§ 2. Wniosek o powiadomienie sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach.

Art. 66m. § 1. Na wniosek obcego paƒstwa organ
wykonujàcy powiadamia zainteresowany podmiot
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o pismach lub orzeczeniach przekazanych przez to paƒ-
stwo.

§ 2. Powiadomienie o pismach lub orzeczeniach,
o których mowa w § 1, nast´puje w trybie przepisów
o dor´czeniach w post´powaniu administracyjnym.

§ 3. Niezw∏ocznie po otrzymaniu wniosku o powia-
domienie organ wykonujàcy podejmuje czynnoÊci nie-
zb´dne do dokonania tego powiadomienia.

§ 4. Niezw∏ocznie po dokonaniu powiadomienia or-
gan wykonujàcy informuje obce paƒstwo o dacie i spo-
sobie tego powiadomienia. Do informacji do∏àcza si´
odpis potwierdzenia odbioru pisma lub orzeczenia
oraz jeden egzemplarz wniosku o powiadomienie, za-
wierajàcy oÊwiadczenie o dokonaniu powiadomienia.

Art. 66n. § 1. Organ wnioskujàcy mo˝e wystàpiç do
obcego paƒstwa z wnioskiem o wszcz´cie egzekucji, je-
˝eli:

1) nale˝noÊç pieni´˝na wynika z prawomocnego,
ostatecznego orzeczenia lub innego aktu prawne-
go w∏aÊciwego organu i nie jest przedmiotem po-
st´powania przed jakimkolwiek organem w Rze-
czypospolitej Polskiej,

2) post´powanie egzekucyjne prowadzone w Rzeczy-
pospolitej Polskiej nie doprowadzi∏o do ca∏kowitego
wykonania obowiàzku i zaspokojenia wierzyciela.

§ 2. Wniosek o wszcz´cie egzekucji mo˝e dotyczyç:

1) zobowiàzanego,

2) innej osoby, je˝eli prawo Rzeczypospolitej Polskiej
przewiduje odpowiedzialnoÊç innych osób za obo-
wiàzki zobowiàzanego.

§ 3. Wniosek o wszcz´cie egzekucji mo˝e obejmo-
waç kilka obowiàzków tego samego zobowiàzanego.

§ 4. Wniosek o wszcz´cie egzekucji zawiera oÊwiad-
czenie organu wnioskujàcego, od jakiej daty mo˝liwe
jest wszcz´cie egzekucji oraz ˝e spe∏nione zosta∏y wa-
runki, o których mowa w § 1.

§ 5. Wyst´pujàc z wnioskiem o wszcz´cie egzekucji,
organ wnioskujàcy przekazuje obcemu paƒstwu znane
mu informacje o mieniu osób, o których mowa w § 2,
znajdujàcym si´ w posiadaniu osób trzecich.

§ 6. W razie uzyskania przez organ wnioskujàcy ja-
kichkolwiek informacji odnoszàcych si´ do zobowiàza-
nia, którego dotyczy wniosek o wszcz´cie egzekucji, or-
gan ten przekazuje te informacje obcemu paƒstwu.
W szczególnoÊci organ wnioskujàcy niezw∏ocznie in-
formuje obce paƒstwo o ka˝dej zmianie wysokoÊci zo-
bowiàzania obj´tego wnioskiem o wszcz´cie egzekucji.

§ 7. Je˝eli zmiana wysokoÊci zobowiàzania, o któ-
rej mowa w § 6, polega na zwi´kszeniu nale˝noÊci pie-
ni´˝nej, organ wnioskujàcy mo˝e wystàpiç do obcego
paƒstwa z dodatkowym wnioskiem o wszcz´cie egze-
kucji. Je˝eli zmiana wysokoÊci zobowiàzania polega na
zmniejszeniu nale˝noÊci pieni´˝nej, organ wnioskujà-
cy niezw∏ocznie informuje o tym obce paƒstwo.

§ 8. W razie otrzymania przez organ wnioskujàcy od
obcego paƒstwa informacji o niemo˝noÊci wyegze-
kwowania zobowiàzania, je˝eli z informacji tej wynika
mo˝liwoÊç kontynuowania egzekucji, organ ten mo˝e
wystàpiç do obcego paƒstwa z wnioskiem o kontynu-
owanie post´powania egzekucyjnego. Wniosek ten
sk∏ada si´ w formie pisemnej, w terminie 2 miesi´cy od
dnia otrzymania informacji o niemo˝noÊci wyegze-
kwowania zobowiàzania. Przepisy § 3 i 5 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 9. Je˝eli wniosek o wszcz´cie egzekucji sta∏ si´
nieuzasadniony wskutek okolicznoÊci okreÊlonych
w art. 59, organ wnioskujàcy niezw∏ocznie informuje
o tym obce paƒstwo.

§ 10. CzynnoÊci egzekucyjne dokonane przez obce
paƒstwo na wniosek organu wnioskujàcego wywo∏ujà
taki sam skutek, jak podj´te na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 66o. § 1. W razie otrzymania przez organ wyko-
nujàcy od obcego paƒstwa wniosku o wszcz´cie egze-
kucji, organ ten dokonuje sprawdzenia tego wniosku
oraz na jego podstawie wystawia tytu∏ wykonawczy,
o którym mowa w art. 26 § 1, i kieruje go do w∏aÊciwe-
go organu egzekucyjnego w celu wykonania. Przepi-
sów art. 15 nie stosuje si´.

§ 2. We wniosku o wszcz´cie egzekucji jako wierzy-
ciela wskazuje si´ równie˝ organ wykonujàcy. Organo-
wi temu w post´powaniu egzekucyjnym przys∏ugujà
prawa wierzyciela.

§ 3. We wniosku o wszcz´cie egzekucji wysokoÊç
egzekwowanej nale˝noÊci pieni´˝nej podaje si´ w wa-
lucie obcego paƒstwa i w z∏otych. WysokoÊç egzekwo-
wanej nale˝noÊci pieni´˝nej przelicza si´ na z∏ote we-
d∏ug ostatniego Êredniego kursu waluty obcego paƒ-
stwa w stosunku do z∏otego, og∏oszonego przez Preze-
sa Narodowego Banku Polskiego przed dniem podpi-
sania wniosku o wszcz´cie egzekucji.

§ 4. Tytu∏ wykonawczy wystawiony zgodnie z § 1
mo˝e nie zawieraç pe∏nej treÊci okreÊlonej w art. 27 § 1
pkt 3. 

§ 5. Tytu∏ wykonawczy organ wykonujàcy wystawia
niezw∏ocznie po otrzymaniu wniosku o wszcz´cie egze-
kucji, o ile orzeczenie lub inny akt prawny, w oparciu
o który obce paƒstwo wystàpi∏o z tym wnioskiem, zo-
sta∏ sporzàdzony prawid∏owo.

§ 6. Je˝eli w nast´pstwie sprawdzenia, o którym
mowa w § 1, organ wykonujàcy poweêmie wàtpliwoÊç
co do wniosku o wszcz´cie egzekucji albo orzeczenia
lub innego aktu prawnego, w oparciu o który obce paƒ-
stwo wystàpi∏o z tym wnioskiem, organ ten zawiada-
mia niezw∏ocznie obce paƒstwo o tych wàtpliwo-
Êciach.

§ 7. Organ wykonujàcy niezw∏ocznie informuje ob-
ce paƒstwo o skierowaniu wniosku o wszcz´cie egze-
kucji do wykonania przez w∏aÊciwy organ egzekucyjny.

§ 8. Organ egzekucyjny egzekwuje zobowiàzania
w z∏otych.
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§ 9. W razie otrzymania przez organ wykonujàcy in-
formacji od obcego paƒstwa o zmianie wysokoÊci zo-
bowiàzania polegajàcej na zmniejszeniu nale˝noÊci
pieni´˝nej, post´powanie egzekucyjne jest prowadzo-
ne w dalszym ciàgu, z ograniczeniem do kwoty wska-
zanej w tej informacji.

§ 10. Je˝eli przed terminem otrzymania informacji,
o której mowa w § 9, nale˝noÊç pieni´˝na zosta∏a wy-
egzekwowana w wysokoÊci wy˝szej ni˝ wynika to z tej
informacji, a wyegzekwowana nale˝noÊç nie zosta∏a
przekazana obcemu paƒstwu, nienale˝nie wyegzekwo-
wana kwota podlega zwrotowi zobowiàzanemu.

§ 11. W razie otrzymania przez organ wykonujàcy
od obcego paƒstwa dodatkowego wniosku o wszcz´-
cie egzekucji przeciwko temu samemu zobowiàzane-
mu, przepisy § 1—8 stosuje si´ odpowiednio.

§ 12. Dodatkowy wniosek o wszcz´cie egzekucji
podlega wykonaniu równoczeÊnie z wnioskiem pier-
wotnym. Je˝eli równoczesne wykonanie tego wniosku
nie jest mo˝liwe, post´powanie egzekucyjne wszczyna
si´ tylko wtedy, gdy wartoÊç zobowiàzania nie jest
mniejsza od kwoty okreÊlonej w art. 66d § 5.

Art. 66p. § 1. Organ wykonujàcy nie ma obowiàzku
skierowania wniosku obcego paƒstwa o wszcz´cie eg-
zekucji do wykonania, je˝eli:

1) egzekucja zobowiàzania, z powodu sytuacji zobo-
wiàzanego, stworzy∏aby powa˝ne trudnoÊci eko-
nomiczne lub spo∏eczne w Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

2) obce paƒstwo nie wyczerpa∏o wszystkich mo˝liwo-
Êci wyegzekwowania zobowiàzania na swoim tery-
torium.

§ 2. O powodach odmowy skierowania wniosku
obcego paƒstwa o wszcz´cie egzekucji do wykonania
organ wykonujàcy informuje obce paƒstwo.

§ 3. Informacj´ o odmowie wraz z jej uzasadnie-
niem organ wykonujàcy przesy∏a równie˝ Komisji Eu-
ropejskiej.

Art. 66r. § 1. Organ egzekucyjny, za zgodà organu
wykonujàcego, wyra˝onà po uzgodnieniu z paƒstwem
obcym, mo˝e odroczyç wykonanie zobowiàzania na
czas okreÊlony albo roz∏o˝yç je na raty zgodnie z pra-
wem polskim, z tym ̋ e okresy ograniczeƒ w dochodze-
niu zobowiàzania wynikajàce z udzielenia ulg w sp∏acie
zobowiàzania reguluje prawo paƒstwa obcego.

§ 2. Odsetki z tytu∏u nieterminowego wykonania
zobowiàzania, okreÊlone w orzeczeniu lub innym akcie
prawnym, w oparciu o który obce paƒstwo wystàpi∏o
z wnioskiem o wszcz´cie egzekucji, przekazuje si´ ob-
cemu paƒstwu.

Art. 66s. § 1. Je˝eli w post´powaniu egzekucyjnym
zobowiàzany zg∏osi zarzuty w sprawie prowadzenia te-
go post´powania, organ wykonujàcy niezw∏ocznie in-
formuje o tym obce paƒstwo, a tak˝e o sposobie roz-
patrzenia tych zarzutów.

§ 2. W razie otrzymania przez organ wykonujàcy od
obcego paƒstwa informacji o zaskar˝eniu zobowiàza-

nia b´dàcego przedmiotem post´powania egzekucyj-
nego, organ ten niezw∏ocznie zawiadamia w∏aÊciwy or-
gan egzekucyjny, który wstrzymuje czynnoÊci egzeku-
cyjne.

Art. 66t. § 1. Je˝eli cz´Êç lub ca∏e zobowiàzanie nie
mo˝e byç wyegzekwowane, organ wykonujàcy infor-
muje obce paƒstwo o przyczynach niemo˝noÊci jego
wyegzekwowania.

§ 2. Organ wykonujàcy informuje obce paƒstwo
o wynikach post´powania egzekucyjnego równie˝ po
up∏ywie 12 miesi´cy od dnia potwierdzenia przyj´cia
wniosku o wszcz´cie egzekucji.

§ 3. Je˝eli w nast´pstwie informacji, o których mo-
wa w § 1 lub § 2, obce paƒstwo zwróci∏o si´ o kontynu-
owanie post´powania egzekucyjnego, post´powanie
to jest prowadzone w dalszym ciàgu, chyba ˝e zacho-
dzà powody jego umorzenia, z wyjàtkiem przypadku
okreÊlonego w art. 59 § 1 pkt 9.

Art. 66u. Kwoty uzyskane z egzekucji prowadzonej
na podstawie przepisów niniejszego rozdzia∏u nie ko-
rzystajà z prawa pierwszeƒstwa zaspokojenia wierzy-
ciela przy podziale sumy uzyskanej z tej egzekucji.

Art. 66w. § 1. Wyegzekwowane kwoty nale˝noÊci
pieni´˝nej przekazuje si´ obcemu paƒstwu.

§ 2. Wyegzekwowane kwoty nale˝noÊci pieni´˝nej
oraz odsetki, o których mowa w art. 66r § 2, przekazu-
je si´ w z∏otych, w terminie miesiàca od dnia ich wyeg-
zekwowania.

Art. 66x. § 1. Obowiàzek uznaje si´ za wykonany,
niezale˝nie od odsetek, o których mowa w art. 66r § 2,
je˝eli zosta∏ on wyegzekwowany w z∏otych w kwocie,
która po przeliczeniu wed∏ug zasady okreÊlonej
w art. 66o § 3 jest równa kwocie okreÊlonej w walucie
obcego paƒstwa w orzeczeniu lub innym akcie praw-
nym, w oparciu o który obce paƒstwo wystàpi∏o
z wnioskiem o wszcz´cie egzekucji.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do obo-
wiàzku egzekwowanego przez obce paƒstwo na wnio-
sek organu wnioskujàcego.

§ 3. Je˝eli wyegzekwowana przez obce paƒstwo
kwota roszczenia po przeliczeniu na z∏ote wed∏ug Êred-
niego kursu waluty obcego paƒstwa w stosunku do
z∏otego, og∏aszanego przez Prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego, z dnia otrzymania kwoty jest wy˝sza lub
ni˝sza od kwoty wykazanej w tytule wykonawczym,
ró˝nica stanowi odpowiednio dochód lub strat´ wie-
rzyciela.

Art. 66y. § 1. W post´powaniu egzekucyjnym pro-
wadzonym na wniosek obcego paƒstwa o wszcz´cie
egzekucji nie pobiera si´ kosztów egzekucyjnych od te-
go paƒstwa.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wierzyciela.

Art. 66z. Przepisy art. 66n—66y stosuje si´ odpo-
wiednio do wniosku obcego paƒstwa o dokonanie za-
bezpieczenia nale˝noÊci pieni´˝nej.
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DZIA¸ II

Egzekucja nale˝noÊci pieni´˝nych

Rozdzia∏ 193)

Przepisy ogólne

Art. 67. § 1. Z zastrze˝eniem art. 68 § 1, podstaw´
zastosowania Êrodków egzekucyjnych, o których mo-
wa w art. 1a pkt 12 lit. a), stanowi zawiadomienie o za-
j´ciu prawa majàtkowego zobowiàzanego u d∏u˝nika
zaj´tej wierzytelnoÊci albo protokó∏ zaj´cia prawa ma-
jàtkowego, albo protokó∏ zaj´cia i odbioru ruchomoÊci,
albo protokó∏ odbioru dokumentu, sporzàdzone we-
d∏ug wzoru okreÊlonego w drodze rozporzàdzenia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych. OkreÊlajàc wzór, minister uwzgl´dni uwarunko-
wania wynikajàce z elektronicznego przetwarzania da-
nych zawartych w tym zawiadomieniu lub protoko-
∏ach.

§ 2. Zawiadomienie o zaj´ciu prawa majàtkowego
zobowiàzanego u d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci za-
wiera:

1) oznaczenie zobowiàzanego, wierzyciela i organu
egzekucyjnego, 

2) oznaczenie d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci,

3) okreÊlenie stosowanego Êrodka egzekucyjnego,

4) numer tytu∏u wykonawczego stanowiàcego pod-
staw´ do zaj´cia,

5) kwot´ nale˝noÊci, okres, za który nale˝noÊç zosta∏a
ustalona lub okreÊlona, termin p∏atnoÊci nale˝no-
Êci, rodzaj i stop´ odsetek z tytu∏u niezap∏acenia na-
le˝noÊci w terminie oraz kwot´ odsetek naliczo-
nych do dnia wystawienia zawiadomienia,

6) kwot´ nale˝nych kosztów egzekucyjnych,

7) wezwanie d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci do reali-
zacji zaj´cia lub powiadomienia organu egzekucyj-
nego o przeszkodzie w realizacji zaj´cia,

8) pouczenie zobowiàzanego i d∏u˝nika zaj´tej wierzy-
telnoÊci o skutkach zaj´cia,

9) dat´ wystawienia zawiadomienia, podpis z poda-
niem imienia, nazwiska i stanowiska s∏u˝bowego
podpisujàcego oraz odcisk piecz´ci organu egzeku-
cyjnego.

§ 3. Do protoko∏u zaj´cia prawa majàtkowego sto-
suje 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 ponadto:

1) wyszczególnienie zaj´tych ruchomoÊci z podaniem
ich iloÊci, rodzaju jednostki miary i wartoÊci sza-
cunkowej ruchomoÊci, je˝eli jej oszacowanie nie
zosta∏o zastrze˝one dla bieg∏ego skarbowego,

2) adnotacj´, które z zaj´tych ruchomoÊci mogà byç
sprzedane bezpoÊrednio po zaj´ciu, a tak˝e które

ruchomoÊci poborca pozostawia pod dozorem zo-
bowiàzanego lub osoby zast´pujàcej zobowiàza-
nego, a które odbiera,

3) pouczenie zobowiàzanego o skutkach zaj´cia ru-
chomoÊci i przys∏ugujàcym mu prawie zaskar˝enia
w postaci zg∏oszenia zarzutów,

4) pouczenie dozorcy o skutkach przyj´cia ruchomo-
Êci pod dozór.

§ 5. Protokó∏ odebrania dokumentu zawiera 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 dokumentu,

2) wartoÊç szacunkowà prawa majàtkowego zwiàza-
nego z tym dokumentem.

Art. 67a. § 1. Organ egzekucyjny mo˝e z mocy sa-
mego zaj´cia wierzytelnoÊci lub innego prawa majàt-
kowego albo ruchomoÊci wykonywaç wszelkie prawa
zobowiàzanego w zakresie niezb´dnym do prowadze-
nia egzekucji.

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

Art. 67b. O ile dalsze przepisy nie stanowià inaczej,
organ egzekucyjny zwraca si´ do bieg∏ego skarbowe-
go o oszacowanie wartoÊci zaj´tej ruchomoÊci lub pra-
wa majàtkowego.

Art. 67c. § 1. Uprawnienia do oszacowania warto-
Êci ruchomoÊci lub prawa majàtkowego zobowiàzane-
go mogà byç nadane osobie, która:

1) korzysta w pe∏ni z praw publicznych,

2) posiada:
a) dyplom ukoƒczenia wy˝szej, Êredniej lub zasad-

niczej szko∏y o profilu technicznym lub artystycz-
nym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierun-
ku odpowiadajàcym rodzajowi majàtku, którego
wartoÊç podlega oszacowaniu,

b) opini´ w∏aÊciwego stowarzyszenia, organizacji
zawodowej, szko∏y wy˝szej lub innej instytucji
stwierdzajàcej posiadanie przez t´ osob´ teore-
tycznych i praktycznych wiadomoÊci w danej ga-
∏´zi techniki, sztuki, rzemios∏a, a tak˝e innych
umiej´tnoÊci niezb´dnych do oszacowania war-
toÊci majàtku.

§ 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnieƒ do szacowa-
nia wartoÊci majàtku zobowiàzanego kandydat na bie-
g∏ego skarbowego wyst´puje do dyrektora izby skar-
bowej.

§ 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˝samoÊç kandydata
oraz jego niekaralnoÊç,

————————
93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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4) opini´ zak∏adu pracy, je˝eli kandydat jest pracowni-
kiem.

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

§ 5. Podstaw´ do podj´cia czynnoÊci bieg∏ego skar-
bowego stanowi wpis kandydata na list´ prowadzonà
przez izb´ skarbowà.

§ 6. W prowadzonej przez izb´ skarbowà liÊcie bie-
g∏ych skarbowych uwzgl´dnia si´:

1) imi´ i nazwisko bieg∏ego skarbowego i jego adres
zamieszkania,

2) zakres przyznanych uprawnieƒ,

3) termin wpisania na list´,

4) wzór uwierzytelnionego podpisu bieg∏ego skarbo-
wego.

§ 7. Lista bieg∏ych skarbowych jest prowadzona
wed∏ug wzoru okreÊlonego przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, dostosowanego do
techniki informatycznej.

§ 8. Lista bieg∏ych skarbowych jest dost´pna dla za-
interesowanych w siedzibie odpowiedniej izby skarbo-
wej.

§ 9. W styczniu ka˝dego roku izba skarbowa przeka-
zuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych list´ bieg∏ych skarbowych, a tak˝e zawiada-
mia niezw∏ocznie o ka˝dym przypadku wpisania lub
wykreÊlenia z listy bieg∏ego skarbowego.

§ 10. SkreÊlenie z listy bieg∏ych skarbowych 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´ bie-
g∏y skarbowy warunkom tym nie odpowiada∏
i nadal nie odpowiada,

b) Êmierci bieg∏ego skarbowego,
c) stwierdzenia nienale˝ytego wykonywania funk-

cji bieg∏ego skarbowego.

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

§ 12. Bieg∏y skarbowy mo˝e odmówiç dokonania
szacunku wartoÊci majàtku zobowiàzanego znajdujà-
cego 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 skarbo-
wej, na list´ której zosta∏ wpisany.

§ 14. Bieg∏y skarbowy jest obowiàzany niezw∏ocz-
nie zawiadomiç izb´ skarbowà o:

1) ka˝dej zmianie swojego adresu, 

2) zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynnoÊci
bieg∏ego skarbowego przez okres d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce.

§ 15. Bieg∏emu skarbowemu za oszacowanie war-
toÊci ruchomoÊci lub prawa majàtkowego zobowiàza-
nego przys∏uguje wynagrodzenie zgodne z zakresem
wykonanej pracy w wysokoÊci okreÊlonej przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
w drodze rozporzàdzenia. OkreÊlajàc wysokoÊç wyna-
grodzenia, minister uwzgl´dnia rodzaj i czas pracy oraz
wysokoÊç poniesionych przez bieg∏ego skarbowego
wydatków zwiàzanych z oszacowaniem wartoÊci ru-
chomoÊci lub prawa majàtkowego.

Art. 67d. § 1. Organ egzekucyjny zawiadamia zobo-
wiàzanego o wyznaczonym terminie oszacowania war-
toÊci ruchomoÊci lub prawa majàtkowego przez bie-
g∏ego skarbowego i przesy∏a zobowiàzanemu odpis
protoko∏u oszacowania.

§ 2. Je˝eli zobowiàzany nie zgadza si´ z oszacowa-
niem przez bieg∏ego skarbowego wartoÊci ruchomoÊci
lub prawa majàtkowego, mo˝e wystàpiç do organu eg-
zekucyjnego z wnioskiem o dokonanie tego oszacowa-
nia przez bieg∏ego sàdowego.

§ 3. Je˝eli wartoÊç zaj´tej ruchomoÊci lub prawa
majàtkowego oszacowana przez bieg∏ego sàdowego
nie ró˝ni si´ co najmniej o 25% od wartoÊci oszacowa-
nej przez bieg∏ego skarbowego, koszty oszacowania
przez bieg∏ego sàdowego ponosi zobowiàzany.

§ 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 pie-
ni´˝nà, poborca wystawia pokwitowanie odbioru pie-
ni´dzy. Pokwitowanie to wywiera ten sam skutek praw-
ny, co pokwitowanie wierzyciela. Za pokwitowanà na-
le˝noÊç pieni´˝nà organ egzekucyjny ponosi odpowie-
dzialnoÊç wobec wierzyciela.

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

§ 3. W przypadku odebrania pieni´dzy w wyniku
przeszukania pomieszczeƒ i schowków, Êrodków trans-
portu oraz odzie˝y, teczek, waliz i podobnych przed-
miotów stosuje si´ odpowiednio przepis § 1.

Art. 68a. Wp∏ata dokonana przez d∏u˝nika zaj´tej
wierzytelnoÊci do organu egzekucyjnego 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 al-
bo ruchomoÊci nast´puje w drodze postanowienia.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, organ
egzekucyjny wydaje na ˝àdanie nabywcy, a je˝eli do
wykonywania praw lub dysponowania ruchomoÊciami
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niezb´dne jest posiadanie dowodu nabycia — z urz´-
du.

Art. 68c. Nabycie w drodze egzekucji papierów
wartoÊciowych wystawionych za granicà oraz kupo-
nów od takich papierów, a tak˝e udzia∏ów i akcji w spó∏-
kach lub przedsi´biorstwach majàcych siedzib´ za gra-
nicà, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyj-
nych i powierniczych majàcych siedzib´ za granicà
oraz innych praw o podobnym charakterze, nie wyma-
ga zezwolenia dewizowego okreÊlonego w odr´bnych
przepisach.

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

Art. 69. § 1. Gdy zobowiàzanym do uiszczenia na-
le˝noÊci pieni´˝nej jest paƒstwowa jednostka bud˝eto-
wa, wierzyciel w celu otrzymania tej nale˝noÊci sk∏ada
tytu∏ wykonawczy bezpoÊrednio tej paƒstwowej jedno-
stce, z której dzia∏alnoÊcià wià˝e si´ egzekwowana na-
le˝noÊç. Jednostka ta jest obowiàzana bezzw∏ocznie
nale˝noÊç uiÊciç. Je˝eli nale˝noÊç nie zostanie uiszczo-
na w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia tytu∏u wykonaw-
czego, jednostka nadrz´dna zobowiàzanego, na wnio-
sek wierzyciela, zarzàdza pokrycie nale˝noÊci ze Êrod-
ków zobowiàzanego.

§ 2. W zakresie zarzàdzenia, o którym mowa w § 1,
jednostce nadrz´dnej przys∏ugujà uprawnienia jed-
nostki bud˝etowej do dysponowania Êrodkami zgro-
madzonymi na jej rachunku.

§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania do nale˝noÊci
z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, zobowià-
zaƒ podatkowych oraz nale˝noÊci, o których mowa
w art. 2 § 1 pkt 1c.

Art. 70. § 1. D∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci jest obo-
wiàzany do naliczenia odsetek z tytu∏u niezap∏acenia
nale˝noÊci w terminie, nale˝nych od nast´pnego dnia
po dniu wystawienia przez organ egzekucyjny zawia-
domienia o zaj´ciu wierzytelnoÊci lub prawa majàtko-
wego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu
Êrodków pieni´˝nych uzyskanych z zaj´cia, z zastrze˝e-
niem § 2.

§ 2. Je˝eli d∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci przekazuje
organowi egzekucyjnemu Êrodki pieni´˝ne za poÊred-
nictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki, o któ-
rych mowa w § 1, do dnia obcià˝enia rachunku banko-
wego zobowiàzanego przekazywanà kwotà.

§ 3. Organ egzekucyjny w okresie realizacji zaj´cia
jest obowiàzany powiadamiaç d∏u˝nika zaj´tej wierzy-
telnoÊci o ka˝dorazowej zmianie stawki odsetek z tytu-
∏u niezap∏acenia nale˝noÊci w terminie.

§ 4. D∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci nie odpowiada za
nieprawid∏owe obliczenie odsetek, je˝eli organ egzeku-
cyjny nie powiadomi∏ go w por´ o zmianie, o której
mowa w § 3.

§ 5. Przepisy § 1—4 stosuje si´ do d∏u˝ników zaj´-
tej wierzytelnoÊci obowiàzanych do prowadzenia ksiàg
podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Art. 70a. § 1. Je˝eli rzecz lub prawo majàtkowe, do
których skierowano egzekucj´, zosta∏y obcià˝one hipo-
tekà lub zastawem, organ egzekucyjny ustala kolejnoÊç
zaspokojenia dochodzonej nale˝noÊci pieni´˝nej.
W przypadku stwierdzenia, ̋ e przed dochodzonà nale˝-
noÊcià pieni´˝nà podlegajà zaspokojeniu inne wierzy-
telnoÊci zabezpieczone hipotekà lub zastawem, organ
egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wstrzy-
mania czynnoÊci egzekucyjnych podj´tych w stosunku
do zaj´tych rzeczy lub praw majàtkowych.

§ 2. Je˝eli hipoteki lub zastawy ustanowione dla za-
bezpieczenia wierzytelnoÊci podlegajàcych zaspokoje-
niu przed dochodzonà nale˝noÊcià pieni´˝nà wygasnà
bez przeniesienia w∏asnoÊci zaj´tych rzeczy lub praw
majàtkowych, organ egzekucyjny podejmuje wstrzy-
mane czynnoÊci egzekucyjne.

Art. 70b. § 1. Je˝eli d∏u˝nikowi zaj´tej wierzytelno-
Êci jest wiadome, ˝e zaj´ta wierzytelnoÊç lub inne pra-
wo majàtkowe obcià˝one zosta∏y zastawem rejestro-
wym, wstrzymuje realizacj´ zaj´cia, z zastrze˝eniem
§ 2, i powiadamia o tym niezw∏ocznie organ egzeku-
cyjny.

§ 2. Je˝eli nale˝noÊci pieni´˝nej dochodzonej przez
organ egzekucyjny przys∏uguje wczeÊniejsza kolejnoÊç
zaspokojenia ni˝ wierzytelnoÊci zabezpieczonej zasta-
wem rejestrowym, organ egzekucyjny powiadamia
o tym d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci, który niezw∏ocz-
nie podejmuje wstrzymanà realizacj´ zaj´cia.

Art. 71. § 1. Je˝eli egzekucja administracyjna nale˝-
noÊci pieni´˝nych staje si´ bezskuteczna, organ egze-
kucyjny lub wierzyciel mo˝e zwróciç si´ do sàdu o na-
kazanie zobowiàzanemu wyjawienia majàtku, zgodnie
z przepisami Kodeksu post´powania cywilnego.

§ 2. O nakazanie wyjawienia przez zobowiàzanego
majàtku mo˝na zwróciç si´ tak˝e przed wszcz´ciem eg-
zekucji administracyjnej lub w toku tej egzekucji, je˝eli
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e egzekwowa-
na nale˝noÊç pieni´˝na nie b´dzie mog∏a byç zaspoko-
jona ze znanego majàtku zobowiàzanego ani te˝ z jego
wynagrodzenia za prac´ lub z przypadajàcych mu okre-
sowo Êwiadczeƒ za okres 6 miesi´cy.

§ 3. Podstawà ˝àdania nakazania wyjawienia przez
zobowiàzanego majàtku jest tytu∏ wykonawczy, o któ-
rym mowa w art. 27, albo zarzàdzenie zabezpieczenia
wydane na podstawie przepisów dzia∏u IV.

Art. 71a. § 1. Organy egzekucyjne uprawnione sà
do przeprowadzania u d∏u˝ników zaj´tej wierzytelno-
Êci, z wy∏àczeniem banków, kontroli prawid∏owoÊci re-
alizacji zastosowanego Êrodka egzekucyjnego, z za-
strze˝eniem § 2.

§ 2. Je˝eli Êrodek egzekucyjny zastosowany zosta∏
przez organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 19
§ 3—5 i 7—8, kontrol´ prawid∏owoÊci realizacji zasto-
sowanego Êrodka egzekucyjnego przeprowadza,
z urz´du lub na wniosek tego organu, naczelnik urz´du
skarbowego.

§ 3. Udost´pnienie organowi egzekucyjnemu doku-
mentów i informacji niezb´dnych do przeprowadzenia
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kontroli prawid∏owoÊci realizacji zastosowanego Êrod-
ka egzekucyjnego nie narusza obowiàzku zachowania
przez d∏u˝ników zaj´tej wierzytelnoÊci tajemnicy okre-
Êlonej w odr´bnych przepisach.

§ 4. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´ w obecno-
Êci d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci lub osoby odpowie-
dzialnej za realizacj´ zaj´cia.

§ 5. Osoba dokonujàca czynnoÊci kontrolnych
obowiàzana jest okazaç pisemne upowa˝nienie na-
czelnika urz´du skarbowego do dokonywania tych
czynnoÊci.

§ 6. Kopi´ protoko∏u z czynnoÊci kontrolnych dor´-
cza si´ d∏u˝nikowi zaj´tej wierzytelnoÊci lub osobie od-
powiedzialnej za realizacj´ zaj´cia.

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

§ 8. Przepisy § 1—7 stosuje si´ odpowiednio do zo-
bowiàzanego.

§ 9. Je˝eli w wyniku kontroli stwierdzono, ˝e d∏u˝-
nik zaj´tej wierzytelnoÊci bezpodstawnie uchyla si´ od
przekazania zaj´tej wierzytelnoÊci albo cz´Êci wierzy-
telnoÊci organowi egzekucyjnemu, organ ten wydaje
postanowienie, w którym okreÊla wysokoÊç nieprzeka-
zanej kwoty. Na postanowienie w sprawie wysokoÊci
nieprzekazanej kwoty przys∏uguje za˝alenie.

Art. 71b. Je˝eli d∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci bez-
podstawnie uchyla si´ od przekazania zaj´tej wierzytel-
noÊci albo cz´Êci wierzytelnoÊci organowi egzekucyj-
nemu, zaj´ta wierzytelnoÊç albo cz´Êç wierzytelnoÊci
mo˝e byç Êciàgni´ta od d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci
w trybie egzekucji administracyjnej. Podstawà wysta-
wienia tytu∏u wykonawczego jest postanowienie,
o którym mowa w art. 71a § 9. Tytu∏ wykonawczy wy-
stawia organ egzekucyjny, który dokona∏ u d∏u˝nika za-
j´tej wierzytelnoÊci zaj´cia wierzytelnoÊci.

Rozdzia∏ 2

Egzekucja z wynagrodzenia za prac´

Art. 72.94) § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
wynagrodzenia za prac´ przez przes∏anie do praco-
dawcy zobowiàzanego zawiadomienia o zaj´ciu tej
cz´Êci jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona
spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych nale˝no-
Êci pieni´˝nych wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia
nale˝noÊci w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Or-
gan egzekucyjny jednoczeÊnie wzywa pracodawc´,
aby nie wyp∏aca∏ zaj´tej cz´Êci wynagrodzenia zobo-
wiàzanemu, lecz przekaza∏ jà organowi egzekucyjnemu
a˝ do pe∏nego pokrycia egzekwowanych nale˝noÊci
pieni´˝nych.

§ 2. Zaj´cie wynagrodzenia za prac´ jest dokonane
z chwilà dor´czenia pracodawcy zawiadomienia o za-
j´ciu, o którym mowa w § 1. Zaj´cie to zachowuje moc
równie˝ w przypadku zmiany stosunku pracy lub zlece-
nia, nawiàzania nowego stosunku pracy lub zlecenia
z tym samym pracodawcà, a tak˝e w przypadku przej´-
cia pracodawcy przez innego pracodawc´. 

§ 3. W stosunku do egzekwowanej nale˝noÊci pie-
ni´˝nej niewa˝ne sà rozporzàdzenia wynagrodzeniem
przekraczajàce cz´Êç wolnà od zaj´cia, dokonane po je-
go zaj´ciu, a tak˝e przed tym zaj´ciem, je˝eli sà wyma-
galne po zaj´ciu. 

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

1) zawiadamia zobowiàzanego o zaj´ciu jego wyna-
grodzenia za prac´, dor´czajàc mu odpis tytu∏u wy-
konawczego, o ile nie zosta∏ wczeÊniej dor´czony,
i odpis wezwania przes∏anego do pracodawcy, po-
uczajàc ponadto zobowiàzanego, ˝e nie mo˝e od-
bieraç wynagrodzenia 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 zawiado-

mienia z∏o˝y∏ za okres 3 miesi´cy poprzedzajà-
cych zaj´cie, za ka˝dy miesiàc oddzielnie, zesta-
wienie otrzymanego w tym czasie wynagrodze-
nia zobowiàzanego z wyszczególnieniem
wszystkich jego sk∏adników,

b) sk∏ada∏, w przypadku zaistnienia przeszkód do
wyp∏acenia wynagrodzenia za prac´, oÊwiad-
czenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególno-
Êci poda∏, czy inne osoby roszczà sobie prawa do
zaj´tego wynagrodzenia, czy i w jakim sàdzie to-
czy si´ sprawa o to wynagrodzenie oraz czy
i o jakie roszczenia zosta∏a skierowana do tego
wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzy-
cieli,

3) poucza pracodawc´ o okreÊlonych w art. 71b,
art. 168c i art. 168e skutkach niestosowania si´ do
wezwaƒ, o których mowa w pkt 1 i 2.

Art. 73.94) Je˝eli wynagrodzenie za prac´ zosta∏o
uprzednio zaj´te przez inny organ egzekucyjny, praco-
dawca niezw∏ocznie zawiadamia o tym w∏aÊciwe orga-
ny egzekucyjne.

Art. 74. (skreÊlony).95)

Art. 75.96) § 1. Je˝eli w czasie prowadzenia egzeku-
cji z wynagrodzenia za prac´ zobowiàzany przesta∏ pra-
cowaç u pracodawcy, u którego dokonano zaj´cia wy-
nagrodzenia, pracodawca ten niezw∏ocznie zawiada-
mia o tym organ egzekucyjny oraz we wzmiance o za-
j´ciu wynagrodzenia w wydanym zobowiàzanemu
Êwiadectwie pracy wskazuje organ egzekucyjny, nu-
mer sprawy egzekucyjnej i wysokoÊç potràconych ju˝
kwot. 

————————
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

————————
95) Przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
96) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 2. Je˝eli nowe miejsce pracy zobowiàzanego jest
znane dotychczasowemu pracodawcy, pracodawca
ten przesy∏a niezw∏ocznie dokumenty dotyczàce zaj´-
cia wynagrodzenia zobowiàzanego nowemu praco-
dawcy i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Dor´-
czenie tych dokumentów nowemu pracodawcy ma
skutki prawne zaj´cia wynagrodzenia zobowiàzanego
u tego pracodawcy. 

§ 3. Nowy pracodawca, któremu zobowiàzany
przedstawi∏ Êwiadectwo pracy ze wzmiankà o zaj´ciu
wynagrodzenia, zawiadamia niezw∏ocznie o zatrudnie-
niu dawnego pracodawc´ oraz organ egzekucyjny.

Art. 76—78. (skreÊlone).97)

Rozdzia∏ 3

Egzekucja ze Êwiadczeƒ z zaopatrzenia emerytalnego
oraz z ubezpieczenia spo∏ecznego

Art. 79.98) § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
Êwiadczeƒ z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpie-
czenia spo∏ecznego zobowiàzanego, zwanych dalej
„Êwiadczeniami”, przez przes∏anie do w∏aÊciwego do
spraw wyp∏aty zobowiàzanemu Êwiadczeƒ organu ren-
towego zawiadomienia o zaj´ciu tej cz´Êci przys∏ugu-
jàcych zobowiàzanemu Êwiadczeƒ, która nie jest zwol-
niona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych na-
le˝noÊci pieni´˝nych wraz z odsetkami z tytu∏u nieza-
p∏acenia nale˝noÊci w terminie i kosztami egzekucyjny-
mi. Organ egzekucyjny jednoczeÊnie wzywa organ ren-
towy, aby nie wyp∏aca∏ zaj´tej cz´Êci Êwiadczenia zobo-
wiàzanemu, lecz przekaza∏ jà organowi egzekucyjnemu
a˝ do pe∏nego pokrycia egzekwowanych nale˝noÊci
pieni´˝nych.

§ 2. Zaj´cie Êwiadczeƒ jest dokonane z chwilà dor´-
czenia organowi rentowemu zawiadomienia o zaj´ciu.
Zaj´cie to zachowuje moc równie˝ w przypadku zmia-
ny organu rentowego w∏aÊciwego do wyp∏aty Êwiad-
czeƒ. 

§ 3. W stosunku do egzekwowanej nale˝noÊci pie-
ni´˝nej niewa˝ne sà rozporzàdzenia Êwiadczeniami
przekraczajàce cz´Êç wolnà od zaj´cia, dokonane po
ich zaj´ciu, a tak˝e przed tym zaj´ciem, je˝eli sà wyma-
galne po zaj´ciu.

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

1) zawiadamia zobowiàzanego o zaj´ciu przys∏ugujà-
cych mu Êwiadczeƒ, dor´czajàc mu odpis tytu∏u
wykonawczego, o ile nie zosta∏ wczeÊniej dor´czo-
ny, i odpis zawiadomienia przes∏anego do organu
rentowego, pouczajàc ponadto zobowiàzanego, ˝e
nie mo˝e odbieraç Êwiadczeƒ poza cz´Êcià wolnà
od zaj´cia, ani rozporzàdzaç nimi w ˝aden inny
sposób,

2) wzywa organ rentowy, aby:

a) w terminie 7 dni od dnia dor´czenia zawiado-
mienia poda∏ wysokoÊç przys∏ugujàcych zobo-
wiàzanemu miesi´cznych Êwiadczeƒ i zawiada-
mia∏ o ka˝dej zmianie ich wysokoÊci,

b) sk∏ada∏, w przypadku zaistnienia przeszkód do
wyp∏acenia Êwiadczeƒ, oÊwiadczenie o rodzaju
tych przeszkód, a w szczególnoÊci poda∏, czy in-
ne osoby roszczà sobie prawa do zaj´tych
Êwiadczeƒ, czy i w jakim sàdzie toczy si´ sprawa
o te Êwiadczenia oraz czy i o jakie roszczenia zo-
sta∏a skierowana do tych Êwiadczeƒ egzekucja
przez innych wierzycieli,

3) poucza organ rentowy o okreÊlonych w art. 71b,
art. 168c i art. 168e skutkach niestosowania si´ do
wezwaƒ, o których mowa w pkt 1 i 2. 

§ 5. Przy egzekucji ze Êwiadczeƒ stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 73 i 75.

Rozdzia∏ 4

Egzekucja z rachunków bankowych i wk∏adów
oszcz´dnoÊciowych

Art. 80.98) § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
wierzytelnoÊci z rachunku bankowego przez przes∏anie
do banku, a je˝eli bank posiada oddzia∏y — do w∏aÊci-
wego oddzia∏u, zawiadomienia o zaj´ciu wierzytelno-
Êci pieni´˝nej zobowiàzanego z rachunku bankowego
do wysokoÊci egzekwowanej nale˝noÊci pieni´˝nej
wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia w terminie do-
chodzonej wierzytelnoÊci oraz kosztami egzekucyjny-
mi. Organ egzekucyjny jednoczeÊnie wzywa bank, aby
bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywa∏ wy-
p∏at z rachunku bankowego do wysokoÊci zaj´tej wie-
rzytelnoÊci, lecz bezzw∏ocznie przekaza∏ zaj´tà kwot´
organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej
nale˝noÊci albo zawiadomi∏ organ egzekucyjny, w ter-
minie 7 dni od dnia dor´czenia wezwania, o przeszko-
dzie w dokonaniu wp∏aty.

§ 2. Zaj´cie wierzytelnoÊci z rachunku bankowego
zobowiàzanego jest dokonane z chwilà dor´czenia
bankowi zawiadomienia o zaj´ciu, o którym mowa
w § 1, i obejmuje równie˝ kwoty, które nie by∏y na ra-
chunku bankowym w chwili zaj´cia, a zosta∏y wp∏aco-
ne na ten rachunek po dokonaniu zaj´cia. 

§ 3. JednoczeÊnie z przes∏aniem zawiadomienia,
o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny zawiadamia
zobowiàzanego o zaj´ciu jego wierzytelnoÊci z rachun-
ku bankowego, dor´czajàc mu odpis tytu∏u wykonaw-
czego, o ile nie zosta∏ wczeÊniej dor´czony, i odpis za-
wiadomienia skierowanego do banku o zakazie wyp∏a-
ty zaj´tej kwoty z rachunku bankowego bez zgody or-
ganu egzekucyjnego.

Art. 81.98) § 1. Zaj´cie wierzytelnoÊci jest skuteczne
w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiàza-
nego prowadzonych przez bank, niezale˝nie od tego,
czy organ egzekucyjny wskaza∏ w zawiadomieniu,
o którym mowa w art. 80 § 1, numery tych rachunków.

§ 2. Je˝eli zobowiàzanym jest jednostka bud˝eto-
wa, zaj´ciu podlega wy∏àcznie rachunek wydatków.

————————
97) Przez art. 1 pkt 59 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 3. Je˝eli wierzytelnoÊci z innych rodzajów rachun-
ków bankowych zobowiàzanego ni˝ lokata terminowa,
nie pokrywajà dochodzonej nale˝noÊci, bank realizuje
zaj´cie wierzytelnoÊci z rachunku tej lokaty w ostatniej
kolejnoÊci. 

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

§ 5. Przepis § 4 stosuje si´ równie˝ do podatku do-
chodowego od osób fizycznych oraz sk∏adek na ubez-
pieczenie spo∏eczne, nale˝nych od dokonywanych wy-
p∏at na bie˝àce wynagrodzenia.

Art. 82.98) W przypadku zbiegu kilku egzekucji ad-
ministracyjnych lub zbiegu egzekucji administracyjnej
i sàdowej do tej samej wierzytelnoÊci z rachunku ban-
kowego zobowiàzanego, je˝eli kwoty znajdujàce si´ na
rachunku bankowym nie wystarczajà na pokrycie
wszystkich egzekwowanych nale˝noÊci, bank obowià-
zany jest wstrzymaç wyp∏aty z tego rachunku do wyso-
koÊci nale˝noÊci pieni´˝nych, na rzecz których zaj´cie
nastàpi∏o, oraz niezw∏ocznie zawiadomiç o tym w∏aÊci-
we organy egzekucyjne. Przepisy art. 81 § 4—5 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 83. (skreÊlony).99)

Art. 84.100) § 1. Je˝eli przed zaj´ciem wierzytelnoÊci
z rachunku bankowego zobowiàzanego w trybie art. 80
zostanie ujawniony dokument potwierdzajàcy posia-
danie rachunku bankowego, zwany dalej „dokumen-
tem”, organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia wierzytel-
noÊci z rachunku bankowego zwiàzanego z tym doku-
mentem przez wpisanie jej do protoko∏u zaj´cia.

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

§ 3. Zaj´cie wierzytelnoÊci z rachunku bankowego
zwiàzanego z dokumentem jest skuteczne wobec zobo-
wiàzanego z chwilà podpisania przez poborc´ skarbo-
wego protoko∏u zaj´cia, o którym mowa w § 1.

§ 4. Organ egzekucyjny zawiadamia niezw∏ocznie
zobowiàzanego o zaj´ciu jego wierzytelnoÊci w cz´Êci,
w jakiej nie zosta∏a zwolniona spod egzekucji, dor´cza-
jàc mu odpis tytu∏u wykonawczego oraz odpis proto-
ko∏u zaj´cia wierzytelnoÊci z rachunku bankowego

zwiàzanego z dokumentem. JednoczeÊnie organ egze-
kucyjny poucza zobowiàzanego, ˝e nie mo˝e realizo-
waç zaj´tej wierzytelnoÊci poza cz´Êcià wolnà od egze-
kucji ani rozporzàdzaç nià w ˝aden inny sposób.

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

Art. 85.100) § 1. Je˝eli dokument jest tego rodzaju,
˝e bez jego okazania zobowiàzany nie mo˝e realizowaç
wierzytelnoÊci z rachunku bankowego, organ egzeku-
cyjny dokonuje zaj´cia wierzytelnoÊci z rachunku ban-
kowego zwiàzanego z tym dokumentem przez jego od-
biór.

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

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

Art. 86.100) § 1. Organ egzekucyjny poucza wierzy-
ciela, ˝eby w terminie 14 dni od dnia zaj´cia, o którym
mowa w art. 85 § 1, wystàpi∏ do sàdu o umorzenie do-
kumentu i zawiadomi∏ o tym w∏aÊciwy oddzia∏ banku
przez dor´czenie mu w tym samym terminie odpisu
z∏o˝onego do sàdu wniosku w sprawie wszcz´cia po-
st´powania o umorzenie dokumentu. 

§ 2. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia
o wszcz´ciu post´powania o umorzenie dokumentu
w∏aÊciwy oddzia∏ banku, po up∏ywie 21 dni od dnia do-
r´czenia zawiadomienia o zaj´ciu wierzytelnoÊci z ra-
chunku bankowego, odwo∏uje wstrzymanie wyp∏at
z tego rachunku, o czym zawiadamia posiadacza ra-
chunku.

§ 3. Sàd rozpatruje wniosek o umorzenie dokumen-
tu na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach
o umarzaniu utraconych dokumentów. W post´powa-
niu w sprawie umorzenia dokumentu nie mogà byç
zg∏aszane zarzuty dotyczàce zasadnoÊci roszczenia
wierzyciela. Koszty post´powania obcià˝ajà w∏aÊcicie-
la dokumentu. Sàd przesy∏a w∏aÊciwemu oddzia∏owi
banku wypis prawomocnego postanowienia w spra-
wie umorzenia dokumentu.

§ 4. W przypadku umorzenia dokumentu, w∏aÊciwy
oddzia∏ banku wystawia w jego miejsce nowy, aktual-
ny dokument, który wydaje w∏aÊcicielowi. W przypad-
ku nieuwzgl´dnienia wniosku o umorzenie dokumen-
tu, w∏aÊciwy oddzia∏ banku niezw∏ocznie odwo∏uje
wstrzymanie wyp∏at z rachunku bankowego i zawiada-
mia o tym w∏aÊciciela.

Art. 86a.101) § 1. Wskutek zaj´cia wierzytelnoÊci
z rachunku bankowego, bank wstrzymuje wszelkie wy-
p∏aty z zaj´tego rachunku i niezw∏ocznie zawiadamia

————————
99) Przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

————————
101) Dodany przez art. 1 pkt 63 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
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o zaj´ciu wierzytelnoÊci z rachunku bankowego inne
oddzia∏y banku, inne banki, placówki pocztowe i inne
podmioty uprawnione do dokonywania wyp∏at zobo-
wiàzanemu z zaj´tego rachunku. Zaj´cie nie dotyczy
kwot wolnych od egzekucji.

§ 2. Inne banki, placówki pocztowe i inne podmio-
ty uprawnione do dokonywania wyp∏at, o których mo-
wa w § 1, po zawiadomieniu ich o zaj´ciu, ponoszà
wzgl´dem wierzyciela odpowiedzialnoÊç za dokonane
wyp∏aty.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci i Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb zawiadamiania oddzia-
∏ów banków, placówek pocztowych i innych podmio-
tów uprawnionych do dokonywania wyp∏at z zaj´tego
rachunku w post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, zapewniajàcy prawid∏owe orzekanie o ich od-
powiedzialnoÊci za dokonane wyp∏aty.

Art. 87.102) Przepisy dotyczàce egzekucji z rachun-
ków bankowych i wierzytelnoÊci z rachunku bankowe-
go zwiàzanego z dokumentem stosuje si´ odpowied-
nio w egzekucji z wk∏adów oszcz´dnoÊciowych groma-
dzonych w spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowych. 

Art. 88. (skreÊlony).103)

Rozdzia∏ 5104)

Egzekucja z innych wierzytelnoÊci pieni´˝nych i in-
nych 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∏anie do d∏u˝nika zobowiàza-
nego zawiadomienia o zaj´ciu wierzytelnoÊci pieni´˝-
nej zobowiàzanego i jednoczeÊnie wzywa d∏u˝nika za-
j´tej wierzytelnoÊci, aby nale˝nej od niego kwoty do
wysokoÊci egzekwowanej nale˝noÊci wraz z odsetkami
z tytu∏u niezap∏acenia nale˝noÊci w terminie i kosztami
egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie
uiszcza∏ zobowiàzanemu, lecz nale˝nà kwot´ przekaza∏
organowi egzekucyjnemu na pokrycie nale˝noÊci. 

§ 2. Zaj´cie wierzytelnoÊci jest dokonane z chwilà
dor´czenia d∏u˝nikowi zaj´tej wierzytelnoÊci zawiado-

mienia o zaj´ciu, o którym mowa w § 1. Zaj´cie wierzy-
telnoÊci z tytu∏u dostaw, robót i us∏ug dotyczy równie˝
wierzytelnoÊci, które nie istnia∏y w chwili zaj´cia, a po-
wstanà po dokonaniu zaj´cia z tytu∏u tych dostaw, ro-
bót i us∏ug. 

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

1) wzywa d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci, aby w termi-
nie 7 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia z∏o˝y∏
oÊwiadczenie dotyczàce tego, czy: 
a) uznaje zaj´tà wierzytelnoÊç zobowiàzanego, 
b) przeka˝e organowi egzekucyjnemu z zaj´tej wie-

rzytelnoÊci kwoty na pokrycie nale˝noÊci lub
z jakiego powodu odmawia tego przekazania, 

c) — i w jakim sàdzie lub przed jakim organem to-
czy si´ albo toczy∏a si´ sprawa o zaj´tà wierzy-
telnoÊç,

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

3) dor´cza zobowiàzanemu odpis tytu∏u wykonawcze-
go, o ile nie zosta∏ wczeÊniej dor´czony, a tak˝e od-
pis wniosku, 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 do-
kumentu do zbioru dokumentów, przesy∏a on do sàdu
wniosek o dokonanie w ksi´dze wieczystej wpisu o za-
j´ciu wierzytelnoÊci lub o z∏o˝enie tego wniosku do
zbioru dokumentów. Do wniosku organu egzekucyjne-
go do∏àcza si´ odpis tytu∏u wykonawczego. 

§ 2. Je˝eli zaj´ta wierzytelnoÊç nale˝y si´ zobowià-
zanemu od organów b´dàcych jednoczeÊnie jednost-
kami bud˝etowymi lub zak∏adami bud˝etowymi albo
od funduszy pozostajàcych w ich zarzàdzie, za d∏u˝nika
zaj´tej wierzytelnoÊci 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 egzekucyj-
nemu, mimo ˝e wierzytelnoÊç zosta∏a przez niego
uznana i jest wymagalna, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 71b.

Art. 92. W egzekucji z kwot b´dàcych przedmiotem
krajowych przekazów pocztowych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce egzekucji z innych wierzy-
telnoÊci pieni´˝nych. Za wierzyciela zaj´tej wierzytel-
noÊci uwa˝a si´ w tym przypadku adresata przekazu,
a za d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci — placówk´ pocz-
towà, która obowiàzana jest wyp∏aciç kwot´ przekazu
adresatowi. 

Oddzia∏ 2

Egzekucja z praw z papierów wartoÊciowych zapisanych
na rachunkach papierów wartoÊciowych oraz z wierzytel-

noÊci z rachunków pieni´˝nych

Art. 93. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
praw z papierów wartoÊciowych zapisanych na ra-

————————
102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
103) Przez art. 6 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Ko-

deksu post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezyden-
ta Rzeczypospolitej — Prawo upad∏oÊciowe i Prawo o po-
st´powaniu uk∏adowym, Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach
cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43,
poz. 189), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 1996 r.

104) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 110 — 7167 — Poz. 968

chunku papierów wartoÊciowych oraz wierzytelnoÊci
z rachunku pieni´˝nego zobowiàzanego przez przes∏a-
nie do podmiotu prowadzàcego rachunki papierów
wartoÊciowych lub rachunki pieni´˝ne, zwanego dalej
„prowadzàcym rachunki”, zawiadomienia o zaj´ciu
praw z papierów wartoÊciowych oraz wierzytelnoÊci
z rachunku pieni´˝nego zobowiàzanego do wysokoÊci
dochodzonych nale˝noÊci, o których mowa w § 2.

§ 2. Organ egzekucyjny wzywa prowadzàcego ra-
chunki, aby przekaza∏ organowi egzekucyjnemu z ra-
chunku pieni´˝nego zobowiàzanego Êrodki do wyso-
koÊci egzekwowanej nale˝noÊci wraz z odsetkami z ty-
tu∏u niezap∏acenia nale˝noÊci w terminie i kosztami eg-
zekucyjnymi, a je˝eli Êrodki na rachunku pieni´˝nym
nie sà wystarczajàce do pokrycia egzekwowanych
kwot, aby dokona∏ na ˝àdanie organu egzekucyjnego
sprzeda˝y zaj´tych papierów wartoÊciowych i uzyska-
nà ze sprzeda˝y kwot´ wp∏aci∏ organowi egzekucyjne-
mu albo zawiadomi∏ ten organ w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia zawiadomienia o przeszkodzie w dokona-
niu realizacji zaj´cia, w tym równie˝ o nieprowadzeniu
rachunku pieni´˝nego lub rachunku papierów warto-
Êciowych zobowiàzanego.

§ 3. Zaj´cie praw z papierów wartoÊciowych i wie-
rzytelnoÊci z rachunku pieni´˝nego jest dokonane
z chwilà dor´czenia prowadzàcemu rachunki zawiado-
mienia o zaj´ciu tych praw i obejmuje równie˝ prawa
i wierzytelnoÊci, które nie zosta∏y zapisane lub nie znaj-
dowa∏y si´ na rachunkach zobowiàzanego w chwili za-
j´cia. 

§ 4. Zaj´cie praw z papierów wartoÊciowych oraz
wierzytelnoÊci z rachunku pieni´˝nego jest skuteczne
tak˝e wtedy, gdy zawiadomienie, o którym mowa
w § 1, zawiera tylko imi´ i nazwisko lub firm´ oraz ad-
res zobowiàzanego.

§ 5. JednoczeÊnie z przes∏aniem zawiadomienia,
o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny:

1) zawiadamia zobowiàzanego o zaj´ciu jego praw
z papierów wartoÊciowych i wierzytelnoÊci z ra-
chunku pieni´˝nego, dor´czajàc mu odpis tytu∏u
wykonawczego, o ile nie zosta∏ wczeÊniej dor´czo-
ny, i odpis zawiadomienia skierowanego do pro-
wadzàcego rachunki o zaj´ciu praw z papierów
wartoÊciowych i wierzytelnoÊci z rachunku pieni´˝-
nego, jak równie˝ zawiadamia zobowiàzanego, ˝e
nie wolno mu zaj´tymi prawami rozporzàdzaç,

2) wzywa zobowiàzanego, aby w terminie 7 dni od
dnia dor´czenia zawiadomienia, o którym mowa
w pkt 1, poinformowa∏ organ egzekucyjny, w jakiej
kolejnoÊci i po jakiej cenie papiery wartoÊciowe
majà byç zbywane.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, or-
gan egzekucyjny wystawia zlecenie sprzeda˝y papie-
rów wartoÊciowych stosownie do dyspozycji zobowià-
zanego.

§ 7. Je˝eli zobowiàzany w wyznaczonym terminie
nie wskaza∏ ceny lub kolejnoÊci zbycia papierów war-
toÊciowych lub je˝eli w terminie 5 kolejnych dni trans-
akcyjnych sprzeda˝ papierów wartoÊciowych zgodnie

z dyspozycjà zobowiàzanego nie dojdzie do skutku, or-
gan egzekucyjny wystawia zlecenie sprzeda˝y papie-
rów wartoÊciowych po cenie umo˝liwiajàcej realizacj´
zlecenia na rynku regulowanym. 

§ 8. Organ egzekucyjny ustala zakres i kolejnoÊç
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych na podstawie no-
towaƒ gie∏dowych z dnia poprzedzajàcego dzieƒ zlece-
nia ich sprzeda˝y.

§ 9. W pierwszej kolejnoÊci sprzeda˝y podlegajà
papiery wartoÊciowe, których ceny w dniu poprzedza-
jàcym dzieƒ zlecenia sprzeda˝y zapewnia∏y najwy˝szy
dochód lub najni˝szà strat´ liczonà w stosunku do war-
toÊci nominalnej tych papierów.

§ 10. Je˝eli w pierwszym dniu transakcyjnym po
up∏ywie okresu, o którym mowa w § 7, sprzeda˝ papie-
rów wartoÊciowych nie dojdzie do skutku lub uzyskana
ze sprzeda˝y kwota nie wystarcza na pokrycie docho-
dzonych nale˝noÊci, organ egzekucyjny zleca dokona-
nie sprzeda˝y uzupe∏niajàcych, stosujàc zasady okre-
Êlone 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 regulo-
wanym rynku pozagie∏dowym, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 93 § 1, 3—4 i § 5 pkt 1.

§ 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaj´ciu papie-
rów wartoÊciowych, o których mowa w § 1, prowadzà-
cy rachunki niezw∏ocznie przesy∏a organowi egzeku-
cyjnemu wyciàg z rachunków zobowiàzanego. 

§ 3. Sprzeda˝ papierów wartoÊciowych, o których
mowa w § 1, nast´puje na rzecz osób fizycznych w try-
bie przepisów dzia∏u II rozdzia∏u 6 oddzia∏u 2. 

Art. 94a. Prowadzàcy rachunki dokonuje zapisu pa-
pierów wartoÊciowych nabywcy na jego rachunku pa-
pierów wartoÊciowych na podstawie postanowienia,
o którym mowa 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 pa-
pierów wartoÊciowych albo wykonania rozporzàdzeƒ
zobowiàzanego powodujàcych nieskutecznoÊç prowa-
dzonej egzekucji, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 71b. 

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

Oddzia∏ 3

Egzekucja z papierów wartoÊciowych niezapisanych na ra-
chunku papierów wartoÊciowych

Art. 95. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia
papierów wartoÊciowych niezapisanych na rachunku
papierów wartoÊciowych przez odbiór dokumentu,
którego posiadanie jest koniecznym warunkiem wyko-
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nywania prawa z tych papierów. Przepisy art. 84 
§ 2—4 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 2. Zaj´te papiery wartoÊciowe niezapisane na ra-
chunku papierów wartoÊciowych organ egzekucyjny
przekazuje do sprzeda˝y podmiotowi posiadajàcemu
zezwolenie Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d
na podejmowanie czynnoÊci zwiàzanych z obrotem ta-
kimi papierami, a w przypadku jego braku lub gdy
sprzeda˝ w tym trybie wiàza∏aby si´ z poniesieniem
zbyt du˝ych kosztów, sprzedaje je w trybie okreÊlonym
przepisami dzia∏u II rozdzia∏u 6 oddzia∏u 2. 

§ 3. Zlecajàc sprzeda˝ papierów wartoÊciowych
podmiotowi, o którym mowa w § 2, organ egzekucyj-
ny stosuje zasady okreÊlone w art. 93 § 8—9. 

§ 4. Je˝eli sprzeda˝ papierów wartoÊciowych zobo-
wiàzanego nast´puje w trybie przepisów dzia∏u II roz-
dzia∏u 6 oddzia∏u 2, a oszacowanie wartoÊci zaj´tych pa-
pierów wartoÊciowych przez bieg∏ego skarbowego wià-
za∏oby si´ ze zbyt du˝ymi kosztami, organ egzekucyjny,
za zgodà zobowiàzanego, przyjmuje cen´ wywo∏ania
w wysokoÊci ceny nominalnej papierów wartoÊciowych.

Oddzia∏ 4

Egzekucja z weksla

Art. 96. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia weksla,
w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. — Pra-
wo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282), przez odbiór we-
ksla, stosujàc 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 wekslo-
wej nie uiszcza∏ prawnemu posiadaczowi weksla,
lecz nale˝nà sum´ wp∏aci∏ w terminie wykupu we-
ksla organowi egzekucyjnemu,

2) zawiadamia zobowiàzanego, ˝e nie wolno mu roz-
porzàdzaç zaj´tym wekslem ani te˝ odebraç od tra-
sata sumy wekslowej.

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

§ 2. Zobowiàzany udziela organowi egzekucyjne-
mu wszelkich wyjaÊnieƒ potrzebnych do dochodzenia
praw przeciwko trasatowi.

Art. 96c. Organ egzekucyjny przedstawia weksel do
zap∏aty w trybie okreÊlonym w przepisach ustawy —
Prawo wekslowe lub sprzedaje w trybie okreÊlonym
przepisami 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 egzekucyjny, z za-
strze˝eniem § 2, indosuje weksel na nabywc´. Dokona-
ny przez organ egzekucyjny indos wywiera skutki indo-
su wpisanego przez zobowiàzanego.

§ 2. Je˝eli na wekslu zosta∏y umieszczone wyrazy
„nie na zlecenie” lub inne zastrze˝enie równoznaczne,
organ egzekucyjny mo˝e przenieÊç weksel na nabyw-
c´ tylko w formie i ze skutkami zwyk∏ego przelewu.

Art. 96e. Je˝eli weksel zosta∏ ju˝ uprzednio zaj´ty
przez inny organ egzekucyjny, zobowiàzany niezw∏ocz-
nie zawiadamia o tym w∏aÊciwe organy egzekucyjne.

Art. 96f. § 1. Je˝eli egzekucja z weksla w trybie okre-
Êlonym w art. 96c oka˝e si´ nieskuteczna, zaj´cie we-
ksla staje si´ zaj´ciem wierzytelnoÊci zabezpieczonej
wekslem.

§ 2. Do wierzytelnoÊci, o której mowa w § 1, stosu-
je si´ odpowiednio przepisy dzia∏u II rozdzia∏u 5 od-
dzia∏u 1.

Oddzia∏ 5

Egzekucja z autorskich praw majàtkowych i praw pokrew-
nych oraz z praw w∏asnoÊci przemys∏owej

Art. 96g. § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zaj´cia:

1) autorskiego prawa majàtkowego i praw pokrew-
nych, 

2) patentu,

3) prawa ochronnego na wzór u˝ytkowy,

4) prawa z rejestracji wzoru zdobniczego,

5) prawa z rejestracji znaku towarowego,

6) prawa do u˝ywania znaku towarowego powszech-
nie znanego niezarejestrowanego,

7) prawa z rejestracji topografii uk∏adu scalonego,

8) prawa do projektu racjonalizatorskiego

oraz korzyÊci z tych praw, przez wpisanie ich do pro-
toko∏u zaj´cia i podpisanie protoko∏u przez poborc´
skarbowego, 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
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia
o zaj´ciu prawa.

§ 3. Zaj´ciu nie podlega:

1) autorskie prawo majàtkowe s∏u˝àce twórcy za jego
˝ycia, z wyjàtkiem wymagalnych wierzytelnoÊci,

2) prawo do utworu nieopublikowanego, je˝eli spad-
kobiercy sprzeciwiajà si´ egzekucji z tego prawa
i sprzeciw ten jest zgodny z ujawnionà wolà twór-
cy nierozpowszechniania utworu,

3) patent i prawo ochronne na wzór u˝ytkowy o cha-
rakterze tajnym.

§ 4. Zaj´cie jest skuteczne z chwilà podpisania pro-
toko∏u zaj´cia przez osoby, o których mowa w § 1, albo
dor´czenia Urz´dowi Patentowemu Rzeczypospolitej
Polskiej zawiadomienia o zaj´ciu, je˝eli by∏o wczeÊniej-
sze.

§ 5. Organ egzekucyjny niezw∏ocznie po dokonaniu
zaj´cia:

1) dor´cza zobowiàzanemu protokó∏ zaj´cia, 

2) dor´cza odpis tytu∏u wykonawczego, je˝eli uprzed-
nio nie zosta∏ on zobowiàzanemu dor´czony, 

3) zawiadamia zobowiàzanego, ˝e nie wolno mu roz-
porzàdzaç zaj´tymi prawami,
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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 za-
j´cia sà prawa obj´te tymi rejestrami.

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

§ 2. Je˝eli oszacowanie przez poborc´ skarbowego
wartoÊci zaj´tych praw nie jest mo˝liwe lub zaj´cie jest
dokonane przez dor´czenie Urz´dowi Patentowemu
Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zaj´ciu, or-
gan egzekucyjny zwraca si´ do bieg∏ego skarbowego
o oszacowanie wartoÊci tych praw.

§ 3. Na oszacowanie dokonane przez poborc´ skar-
bowego zobowiàzanemu przys∏uguje prawo wniesie-
nia do organu egzekucyjnego zarzutu — w terminie
7 dni od dnia zaj´cia. W przypadku nieuwzgl´dnienia
zarzutu zobowiàzanego, 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 egzekucyjny, zobowiàzany niezw∏ocz-
nie 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´ odpowiednio
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 odpowiedzialnoÊcià,
zwanej dalej „spó∏kà”, oraz wierzytelnoÊci z tego pra-
wa przez przes∏anie do spó∏ki zawiadomienia o zaj´ciu
udzia∏u i wezwanie jej, aby ˝adnych nale˝noÊci przypa-
dajàcych zobowiàzanemu z tytu∏u zaj´tego udzia∏u do
wysokoÊci egzekwowanej nale˝noÊci wraz z odsetkami
z tytu∏u niezap∏acenia nale˝noÊci w terminie i kosztami
egzekucyjnymi nie uiszcza∏a zobowiàzanemu, lecz na-
le˝ne kwoty przekaza∏a organowi egzekucyjnemu na
pokrycie nale˝noÊci.

§ 2. Zaj´cie udzia∏u oraz wierzytelnoÊci z tego pra-
wa jest dokonane z chwilà dor´czenia spó∏ce zawiado-
mienia, 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 ode-
braç nale˝noÊci, o których mowa w § 1, ani rozpo-
rzàdzaç zaj´tym udzia∏em,

3) dor´cza zobowiàzanemu odpis tytu∏u wykonawcze-
go, o ile nie zosta∏ wczeÊniej dor´czony, a tak˝e od-
pis wniosku, o którym mowa w pkt 1.

Art. 96k. § 1. Je˝eli egzekucja z nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych zobowiàzanemu z tytu∏u zaj´tego udzia∏u nie
prowadzi do pe∏nego pokrycia dochodzonej nale˝no-
Êci, organ egzekucyjny wyst´puje do w∏aÊciwego sàdu
rejestrowego o zarzàdzenie sprzeda˝y zaj´tego udzia-
∏u.

§ 2. Je˝eli sàd nie zarzàdzi sprzeda˝y zaj´tego
udzia∏u, pozostajà w mocy dokonane czynnoÊci egze-
kucyjne.

§ 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 zasadach okreÊlonych w Kodek-
sie spó∏ek handlowych, nie wystàpi o dokonanie
oszacowania wartoÊci zaj´tego udzia∏u albo wystà-
pi o takie oszacowanie, ale nie wska˝e osoby, któ-
ra nab´dzie udzia∏, albo osoba wskazana przez
spó∏k´ nie wp∏aci organowi egzekucyjnemu ustalo-
nej ceny

— organ egzekucyjny sprzedaje zaj´ty udzia∏, stosu-
jàc odpowiednio przepisy rozdzia∏u 6 oddzia∏u 2, z za-
strze˝eniem § 4.

§ 4. Je˝eli sàd rejestrowy dokona∏ oszacowania
wartoÊci zaj´tego udzia∏u, organ egzekucyjny przyjmu-
je 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 zobowiàzanego, je˝eli za-
j´te prawo majàtkowe jest tego rodzaju, ˝e jest
oznaczony podmiot obcià˝ony wzgl´dem zobowià-
zanego.

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

Rozdzia∏ 6

Egzekucja z ruchomoÊci

Oddzia∏ 1

Zaj´cie

Art. 97. § 1. Do egzekucji z ruchomoÊci zobowiàza-
nego poborca skarbowy przyst´puje przez ich zaj´cie.
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§ 2.105) Zaj´ciu podlegajà ruchomoÊci zobowiàza-
nego, znajdujàce si´ zarówno w jego w∏adaniu, jak i we
w∏adaniu innej osoby, je˝eli nie zosta∏y wy∏àczone
spod egzekucji lub od niej zwolnione.

§ 3. RuchomoÊci przys∏ane jako krajowe przesy∏ki
pocztowe pod adresem zobowiàzanego podlegajà za-
j´ciu w placówce pocztowej obowiàzanej do dor´cze-
nia tych przesy∏ek. Zaj´cie tych ruchomoÊci jest równo-
znaczne z ich dor´czeniem adresatowi. Poborca skar-
bowy dokonuje otwarcia zaj´tej przesy∏ki pocztowej
w obecnoÊci przedstawiciela placówki pocztowej.

§ 4.106) Mo˝na dokonaç zaj´cia ruchomoÊci stano-
wiàcej wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà spó∏ki nieposiadajàcej
osobowoÊci prawnej lub wspó∏w∏asnoÊç w cz´Êciach
u∏amkowych, której zobowiàzany jest wspó∏w∏aÊcicie-
lem, je˝eli pozostali wspó∏w∏aÊciciele wyra˝à zgod´ na
sprzeda˝ takiej ruchomoÊci. Po sprzeda˝y ruchomoÊci
ka˝demu z pozosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli organ egzeku-
cyjny przekazuje kwot´ uzyskanà ze sprzeda˝y odpo-
wiadajàcà ich cz´Êci u∏amkowej we wspó∏w∏asnoÊci
lub udzia∏owi okreÊlonemu w umowie spó∏ki.

§ 4a.107) Je˝eli organ egzekucyjny nie uzyska∏ zgo-
dy, o której mowa w § 4, dokonuje zaj´cia udzia∏u zo-
bowiàzanego we wspó∏w∏asnoÊci. Zaj´cie cz´Êci u∏am-
kowej wspó∏w∏asnoÊci ruchomoÊci nast´puje w spo-
sób przewidziany dla zaj´cia ruchomoÊci, lecz sprzeda-
˝y podlega tylko zaj´ty udzia∏ zobowiàzanego. 

§ 4b.107) Innym wspó∏w∏aÊcicielom lub ka˝demu
z nich przys∏uguje prawo nabycia zaj´tego udzia∏u zo-
bowiàzanego po cenie oszacowania 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∏aÊcicielowi, który zaoferowa∏ naj-
wy˝szà cen´.

§ 5.108) Nie podlegajà zaj´ciu ruchomoÊci o warto-
Êci ponad kwot´ potrzebnà do zaspokojenia egzekwo-
wanej nale˝noÊci wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏ace-
nia nale˝noÊci w terminie i kosztami egzekucyjnymi, je-
˝eli zobowiàzany posiada innà podlegajàcà egzekucji
ruchomoÊç o wartoÊci wystarczajàcej na zaspokojenie
tych nale˝noÊci, a sprzeda˝ egzekucyjna tej ruchomo-
Êci nie nastr´cza trudnoÊci.

Art. 98. § 1.109) Zaj´cie ruchomoÊci nast´puje przez
wpisanie jej do protoko∏u zaj´cia i podpisanie protoko-
∏u przez poborc´ skarbowego. Protokó∏ podpisujà tak-
˝e zobowiàzany lub Êwiadkowie.

§ 2.109) Zobowiàzanemu dor´cza si´ odpis protoko-
∏u zaj´cia, a tak˝e odpis tytu∏u wykonawczego, je˝eli
uprzednio nie zosta∏ on zobowiàzanemu dor´czony.

§ 3. Na ka˝dej zaj´tej ruchomoÊci poborca skarbo-
wy umieszcza znak, ujawniajàcy na zewnàtrz jej zaj´-
cie.

§ 4.110) W przypadku zaj´cia Êrodka transportu podle-
gajàcego rejestracji na podstawie odr´bnych przepisów,
organ egzekucyjny niezw∏ocznie zawiadamia w∏aÊciwy
organ prowadzàcy rejestracj´ o dokonanym zaj´ciu.

Art. 99.111) § 1. Poborca skarbowy zamieszcza
w protokole zaj´cia opis ka˝dej zaj´tej ruchomoÊci we-
d∏ug cech jej w∏aÊciwych, a ponadto oznacza jej war-
toÊç szacunkowà, o ile przepisy § 2 i 3 nie stanowià ina-
czej. Przy sporzàdzaniu protoko∏u zaj´cia zobowiàzane-
mu przys∏uguje prawo przedstawienia rachunków i in-
nych dowodów dla oznaczenia wartoÊci szacunkowej
zaj´tej ruchomoÊci.

§ 2. Zobowiàzanemu przys∏uguje w terminie 5 dni
od daty zaj´cia ruchomoÊci prawo wniesienia do orga-
nu egzekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane
przez poborc´ skarbowego. W tym przypadku organ
egzekucyjny jest obowiàzany wezwaç bieg∏ego skarbo-
wego do oszacowania wartoÊci zaj´tej ruchomoÊci.

§ 3. Zaj´te wyroby u˝ytkowe ze z∏ota, platyny i sre-
bra nie mogà byç oszacowane poni˝ej wartoÊci krusz-
cu, z którego zosta∏y wytworzone. Oszacowanie warto-
Êci takich ruchomoÊci nast´puje przez bieg∏ego skar-
bowego. Dotyczy to równie˝ oszacowania wartoÊci za-
j´tych innych kosztownoÊci, a tak˝e maszyn i innych
urzàdzeƒ produkcyjnych oraz Êrodków transportu. 

§ 4. Organ egzekucyjny mo˝e wezwaç bieg∏ego
skarbowego dla oszacowania wartoÊci innych zaj´tych
ruchomoÊci, je˝eli uzna to za potrzebne. Organ egzeku-
cyjny mo˝e równie˝ w tych przypadkach zwróciç si´
o wyra˝enie opinii do instytucji zajmujàcej si´ bada-
niem cen.

Art. 100. § 1. Poborca skarbowy pozostawi zaj´tà
ruchomoÊç w miejscu zaj´cia pod dozorem zobowiàza-
nego lub doros∏ego jego domownika albo innej osoby,
u której ruchomoÊç zajà∏. Je˝eli zaj´ta ruchomoÊç nie
mo˝e byç pozostawiona w miejscu zaj´cia, a nie ma in-
nej osoby, której by mo˝na by∏o oddaç zaj´tà rucho-
moÊç pod dozór, zostanie ona wzi´ta pod dozór orga-
nu egzekucyjnego.

§ 2. Poborca skarbowy mo˝e po zaj´ciu ruchomo-
Êci odebraç jà zobowiàzanemu i oddaç pod dozór innej
osoby lub organu egzekucyjnego, je˝eli zobowiàzany
nie daje r´kojmi nale˝ytego przechowania zaj´tej ru-
chomoÊci, odmawia podpisania protoko∏u zaj´cia,
a tak˝e gdy usuwa∏ lub usuwa ruchomoÊci zaj´te albo
zagro˝one zaj´ciem.

§ 3.112) Je˝eli zaj´ta ruchomoÊç stanowi dobro kul-
tury w rozumieniu odr´bnych przepisów, poborca

————————
105) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
107) Dodany przez art. 1 pkt 66 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
108) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
109) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

————————
110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
111) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 69 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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skarbowy oddaje jà pod dozór w∏aÊciwej paƒstwowej
instytucji kultury. Dozór nad zaj´tymi ruchomoÊciami
ze z∏ota, platyny i srebra oraz innymi kosztownoÊciami
niestanowiàcymi dóbr kultury sprawuje organ egzeku-
cyjny.

§ 4. Osoba lub instytucja, pod której dozorem pozo-
stajà zaj´te ruchomoÊci, sprawuje obowiàzki dozorcy.
Poborca skarbowy dor´cza dozorcy odpis protoko∏u
zaj´cia.

Art. 101. § 1. Zobowiàzanemu albo domownikowi
razem z nim mieszkajàcemu s∏u˝y prawo zwyk∏ego
u˝ywania zaj´tej ruchomoÊci, pozostawionej pod ich
dozorem, byleby przez to ruchomoÊç nie straci∏a na
wartoÊci. To samo stosuje si´, gdy ruchomoÊç zobo-
wiàzanego zaj´to u innej osoby i pozostawiono pod jej
dozorem, je˝eli osoba ta by∏a uprawniona do u˝ywania
tej ruchomoÊci.

§ 2. W innych przypadkach dozorca nie ma prawa
u˝ywania zaj´tej ruchomoÊci, chyba ˝e jej u˝ywanie
jest konieczne dla utrzymania jej wartoÊci. W razie u˝y-
wania przez dozorc´ zaj´tego inwentarza ̋ ywego, war-
toÊç uzyskiwanych po˝ytków podlega zaliczeniu na
koszty dozoru.

Art. 102. § 1. Dozorca obowiàzany jest przechowy-
waç zaj´tà ruchomoÊç z takà starannoÊcià, aby nie stra-
ci∏a na wartoÊci, oraz wydaç jà na wezwanie organu eg-
zekucyjnego lub poborcy skarbowego. Dozorca obo-
wiàzany jest zawiadomiç organ egzekucyjny o zamie-
rzonej zmianie miejsca przechowania ruchomoÊci.

§ 2. Organ egzekucyjny przyzna, na ˝àdanie dozor-
cy, zwrot koniecznych wydatków zwiàzanych z wyko-
nywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór, chyba
˝e dozorcà jest jedna z osób wymienionych w art. 101
§ 1.

§ 3. Organ egzekucyjny okreÊla te˝ wydatki i wyna-
grodzenie za dozór w razie przechowywania zaj´tych
ruchomoÊci w pomieszczeniach przez ten organ utrzy-
mywanych.

§ 4. Na postanowienie organu egzekucyjnego
w sprawie zwrotu wydatków zwiàzanych z wykonywa-
niem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór s∏u˝y wie-
rzycielowi, zobowiàzanemu oraz dozorcy za˝alenie.

Art. 103. § 1. Dozorca nie odpowiada za uszkodze-
nie, zniszczenie lub zagini´cie zaj´tej ruchomoÊci, wy-
nik∏e wskutek przypadku lub si∏y wy˝szej.

§ 2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagini´cie zaj´-
tej ruchomoÊci w czasie transportu odpowiada organ
egzekucyjny, chyba ˝e wynik∏y wskutek przypadku lub
si∏y wy˝szej.

Oddzia∏ 2

Sprzeda˝

Art. 104. § 1. Sprzeda˝ zaj´tych ruchomoÊci nie mo-
˝e nastàpiç wczeÊniej ni˝ siódmego dnia od daty zaj´-
cia.

§ 2. Sprzeda˝ zaj´tych ruchomoÊci mo˝e nastàpiç
bezpoÊrednio po zaj´ciu, je˝eli:

1) ruchomoÊci ulegajà ∏atwo zepsuciu albo sprawo-
wanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie
powodowa∏oby koszty niewspó∏mierne do ich war-
toÊci,

2) zaj´to inwentarz ˝ywy, a zobowiàzany odmówi∏
zgody na przyj´cie go pod dozór,

3) egzekucja dotyczy zobowiàzania, na którego pokry-
cie organ egzekucyjny przyjà∏ od zobowiàzanego,
b´dàcego rolnikiem, przelew jego nale˝noÊci za
przysz∏e dostawy towarowe, a dostawy te z winy
zobowiàzanego w terminie nie zosta∏y wykonane.

Art. 105.113) § 1. Zaj´te ruchomoÊci, z zastrze˝e-
niem § 2 i 3, organ egzekucyjny:

1) sprzedaje w drodze licytacji publicznej, 

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

3) przekazuje do sprzeda˝y podmiotom prowadzàcym
sprzeda˝ komisowà tego rodzaju ruchomoÊci, 

4) sprzedaje w drodze przetargu ofert, 

5) sprzedaje z wolnej r´ki.

§ 2. Zaj´te przedmioty stanowiàce dobro kultury
w rozumieniu odr´bnych przepisów organ egzekucyj-
ny, w uzgodnieniu z w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce
zaj´cia tych przedmiotów wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, a w przypadku materia∏ów bibliotecz-
nych — dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie, zg∏asza w celu nabycia instytucji, o której mowa
w art. 100 § 3, lub przedsi´biorcy zajmujàcemu si´ ob-
rotem tymi przedmiotami. Oszacowanie wartoÊci ta-
kich przedmiotów nast´puje w trybie przewidzianym
w art. 99 § 3. 

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

§ 4. Zaj´te waluty obce lub inne wartoÊci dewizowe
organ egzekucyjny sprzedaje bankom posiadajàcym
zezwolenie dewizowe w rozumieniu odr´bnych przepi-
sów.

Art. 105a.114) § 1. Licytacja publiczna odbywa si´
w terminie i miejscu wyznaczonym przez organ egze-
kucyjny.

§ 2. Organ egzekucyjny og∏asza o licytacji przez ob-
wieszczenie. Obwieszczenie zawiera:

1) miejsce i termin licytacji,

2) okreÊlenie ruchomoÊci, które majà byç sprzedane,
z podaniem ich rodzaju i kwoty oszacowania,

3) miejsce i termin, w którym mo˝na oglàdaç rucho-
moÊci przed licytacjà,

————————
113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
114) Dodany przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
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4) imi´ i nazwisko lub firm´ oraz adres zobowiàzane-
go.

§ 3. Najpóêniej na 3 dni przed dniem licytacji,
a w przypadkach okreÊlonych w art. 104 § 2 — najpóê-
niej na godzin´ przed rozpocz´ciem licytacji, organ eg-
zekucyjny umieszcza obwieszczenie o licytacji w miej-
scu, w którym ma odbyç si´ licytacja, na tablicy og∏o-
szeƒ organu egzekucyjnego i w innych miejscach,
gdzie umieszczenie takiego obwieszczenia uzna za ce-
lowe. 

§ 4. Odpis obwieszczenia o licytacji organ egzeku-
cyjny dor´cza zobowiàzanemu najpóêniej na 3 dni
przed dniem licytacji.

§ 5. Je˝eli szacunkowa wartoÊç sprzedawanej ru-
chomoÊci przewy˝sza kwot´ 4 500 z∏, organ egzekucyj-
ny zamieszcza ponadto obwieszczenie o licytacji w pra-
sie, a w szczególnoÊci w dzienniku poczytnym w danej
miejscowoÊci.

§ 6. Przepisu § 5 nie stosuje si´ w przypadkach, gdy
sprzeda˝ mo˝e nastàpiç bezpoÊrednio po zaj´ciu ru-
chomoÊci.

§ 7. Licytacji nie mo˝na rozpoczàç póêniej ni˝
w dwie godziny po terminie oznaczonym w obwiesz-
czeniu o licytacji.

Art. 105b.114) § 1. Je˝eli szacunkowa wartoÊç sprze-
dawanej ruchomoÊci przekracza kwot´ 4 500 z∏, osoby
przyst´pujàce do przetargu obowiàzane sà z∏o˝yç or-
ganowi egzekucyjnemu wadium w wysokoÊci
1/10 kwoty oszacowania.

§ 2. Wadium zalicza si´ na cen´ sprzeda˝y lub zwra-
ca, chyba ˝e niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Art. 105c.114) § 1. Licytacja odbywa si´ ustnie i roz-
poczyna si´ od wywo∏ania ceny. Zaoferowana cena
przestaje wiàzaç uczestnika licytacji, je˝eli inny uczest-
nik zaoferowa∏ cen´ wy˝szà, zwanà dalej „postàpie-
niem”. Poborca skarbowy przyzna w∏asnoÊç sprzeda-
nej ruchomoÊci, zwane dalej „przybiciem”, osobie,
która zaoferowa∏a najwy˝szà cen´, je˝eli po trzykrot-
nym wezwaniu do dalszych postàpieƒ nikt wi´cej nie
zaoferowa∏.

§ 2. Licytacj´ uwa˝a si´ za niedosz∏à do skutku, je-
˝eli nie weêmie w niej udzia∏u przynajmniej dwóch
uczestników, jak równie˝ gdy ˝aden z uczestników nie
zaoferowa∏ nawet ceny wywo∏ania.

§ 3. Ponowna licytacja mo˝e byç wyznaczona po
podaniu o tym do publicznej 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 wystarcza na zaspokojenie egzekwo-
wanych nale˝noÊci wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏a-
cenia nale˝noÊci w terminie i kosztami egzekucyjnymi,
poborca skarbowy przerywa licytacj´, a organ egzeku-
cyjny zwalnia pozosta∏e ruchomoÊci spod zaj´cia.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje si´ do ruchomoÊci za-
j´tych w post´powaniu celnym.

Art. 105d.114) § 1. Nabywca jest obowiàzany uiÊciç
natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej
cen´ wywo∏ania lub przed∏o˝yç poborcy skarbowemu
czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny
na kwot´ wynoszàcà co najmniej cen´ wywo∏ania ru-
chomoÊci. Je˝eli tej ceny nie uiÊci lub nie przed∏o˝y
czeku potwierdzonego, traci prawo wynik∏e z przybicia
i nie mo˝e uczestniczyç w dalszej licytacji. Poborca
skarbowy wznawia niezw∏ocznie licytacj´ tej samej ru-
chomoÊci, rozpoczynajàc jà od ceny wywo∏ania.

§ 2. Ró˝nic´ mi´dzy cenà nabycia a kwotà, na któ-
rà wystawiony zosta∏ czek potwierdzony lub wp∏aconà
po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje, pod rygo-
rem przewidzianym w § 1, do godziny dwunastej dnia
nast´pnego. Nabywca, który w tym terminie nie zap∏a-
ci reszty ceny, traci prawo wynik∏e z przybicia i prawo
do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji go-
tówkà lub czekiem potwierdzonym.

§ 3. Osoby, które utraci∏y prawo wynik∏e z przybicia,
tracà prawo do zwrotu kwoty wp∏aconej tytu∏em wa-
dium.

Art. 106. § 1. Cena wywo∏ania w pierwszym termi-
nie licytacji wynosi 3/4 wartoÊci szacunkowej rucho-
moÊci. Je˝eli licytacja w pierwszym terminie nie doj-
dzie do skutku, ruchomoÊci mogà byç sprzedane
w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywo∏ania
w drugim terminie licytacyjnym wynosi po∏ow´ warto-
Êci szacunkowej ruchomoÊci. Sprzeda˝ licytacyjna nie
mo˝e nastàpiç za cen´ ni˝szà od ceny wywo∏ania.

§ 2. O terminie i miejscu licytacji organ egzekucyj-
ny zawiadamia zobowiàzanego najpóêniej na trzy dni
przed dniem licytacji. W przypadkach okreÊlonych
w art. 104 § 2 zawiadomienie takie nast´puje przed roz-
pocz´ciem licytacji.

Art. 107. § 1.115) Prawo w∏asnoÊci zaj´tych rucho-
moÊci, b´dàcych przedmiotem licytacji, nabywa oso-
ba, która z zachowaniem przepisów o przeprowadza-
niu licytacji zaoferowa∏a najwy˝szà cen´, uzyska∏a
przybicie i zap∏aci∏a ca∏à cen´ w terminie. Nabywca nie
mo˝e domagaç si´ uniewa˝nienia licytacji i nabycia ru-
chomoÊci ani te˝ obni˝enia ceny jej nabycia z powodu
jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

§ 2.115) Nabywca, który sta∏ si´ w∏aÊcicielem naby-
tej ruchomoÊci, natychmiast jà odbiera, z zastrze˝e-
niem § 2c. Je˝eli nabywca nie odbierze natychmiast
nabytej ruchomoÊci, obowiàzany jest uiÊciç koszty jej
przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wy-
sokoÊç kosztów okreÊla organ egzekucyjny.

§ 2a.116) Zobowiàzany, wierzyciel oraz uczestnik li-
cytacji mogà zg∏osiç do protoko∏u licytacji skarg´ na
naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji.
Skarga podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia
zg∏oszenia. 
————————
115) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
116) Dodany przez art. 1 pkt 72 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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§ 2b.116) W sprawie skargi na naruszenie przepisów
o przeprowadzaniu licytacji postanowienie wydaje or-
gan nadzoru. Na postanowienie organu nadzoru odda-
lajàce skarg´ s∏u˝y za˝alenie.

§ 2c.116) Wniesienie skargi wstrzymuje wydanie
sprzedanej rzeczy nabywcy do czasu rozpatrzenia skar-
gi. Nie dotyczy to rzeczy ∏atwo psujàcych si´ oraz rze-
czy wydanych nabywcy przed wniesieniem za˝alenia. 

§ 2d.116) Nabywca mo˝e zrzec si´ nabytej rzeczy
i ˝àdaç zwrotu zap∏aconej ceny, je˝eli w terminie, o któ-
rym mowa w § 2a, skarga nie zosta∏a rozpatrzona, a na-
bywcy rzecz nie zosta∏a wydana.

§ 3. Licytacja, przeprowadzona z naruszeniem prze-
pisów o jej publicznym charakterze, o cenie wywo∏ania
i nabycia oraz o wy∏àczeniu od udzia∏u w licytacji, pod-
lega uniewa˝nieniu przez organ egzekucyjny lub jego
organ nadzorczy. Uniewa˝nienie licytacji mo˝e jednak
nastàpiç tylko wtedy, gdy ruchomoÊci sprzedane znaj-
dujà si´ jeszcze we w∏adaniu nabywcy.

§ 4. W licytacji nie mogà uczestniczyç:

1) zobowiàzany,

2) poborca skarbowy prowadzàcy licytacj´, jego ma∏-
˝onek i dzieci,

3) pracownicy organu egzekucyjnego prowadzàcego
licytacj´, ich ma∏˝onkowie i dzieci, a je˝eli w danej
miejscowoÊci jest wi´cej organów egzekucyjnych
— tak˝e pracownicy tych innych organów,

4) osoby obecne na licytacji w charakterze urz´do-
wym,

5) osoby, które przekaza∏y zaj´te ruchomoÊci na rzecz
Skarbu Paƒstwa, oraz cz∏onkowie ich rodzin okre-
Êleni w pkt 2.

Art. 107a.117) § 1. Organ egzekucyjny organizuje, za
zgodà wierzyciela i zobowiàzanego, przetarg ofert, je-
˝eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ̋ e w wyniku
sprzeda˝y zaj´tej ruchomoÊci w drodze licytacji pu-
blicznej nie uzyska si´ korzystnej ceny.

§ 2. W przetargu ofert nie mogà uczestniczyç oso-
by, o których mowa w art. 107 § 4.

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

Art. 107b.117) § 1. Organ egzekucyjny zaprasza do
udzia∏u w przetargu ofert, zamieszczajàc og∏oszenia
w sposób i w miejscach wskazanych w art. 105a § 3 i 5. 

§ 2. Og∏oszenie o przetargu ofert zawiera co naj-
mniej:

1) nazw´ i adres organu egzekucyjnego,

2) ruchomoÊci, które majà byç sprzedane, z podaniem
ich rodzaju oraz wartoÊci szacunkowej i ceny wy-
wo∏ania,

3) miejsce i termin sk∏adania ofert,

4) miejsce i termin otwarcia ofert,
5) miejsce i termin, w którym mo˝na oglàdaç rucho-

moÊci,
6) imi´ i nazwisko lub firm´ oraz adres zobowiàzane-

go.

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

§ 4. Cena wywo∏ania przy sprzeda˝y w drodze prze-
targu ofert wynosi 3/4 wartoÊci szacunkowej ruchomo-
Êci. Sprzeda˝ ta nie mo˝e nastàpiç za cen´ ni˝szà od ce-
ny wywo∏ania.

Art. 107c.117) § 1. Oferty otwiera w miejscu i termi-
nie okreÊlonym w og∏oszeniu o przetargu komisja po-
wo∏ana przez organ egzekucyjny.

§ 2. W przetargu ofert uczestniczà oferenci obecni
przy otwieraniu ofert.

§ 3. Imi´ i nazwisko lub firma oraz adres oferenta,
którego oferta jest otwierana, a tak˝e cena podana
w ofercie og∏aszane sà osobom obecnym oraz odnoto-
wywane w protokole post´powania przetargowego.

§ 4. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybiera si´
ofert´ z najkorzystniejszà cenà.

§ 5. Wynik przetargu og∏asza si´ niezw∏ocznie po
otwarciu wszystkich ofert.

Art. 107d.117) § 1. Przy sprzeda˝y zaj´tych ruchomo-
Êci w drodze przetargu ofert stosuje 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 ruchomoÊci w drodze
przetargu ofert nie dojdzie do skutku, organ egzekucyj-
ny sprzedaje je w drodze licytacji publicznej.

Art. 108.118) § 1. Zaj´te ruchomoÊci, które nie zosta-
∏y sprzedane w trybie wskazanym w art. 105 § 1 
pkt 1—4, a w przypadku sprzeda˝y licytacyjnej —
w drugim jej terminie, organ egzekucyjny sprzedaje
z wolnej r´ki po cenie okreÊlonej przez ten organ, jed-
nak nie ni˝szej od 1/3 ich wartoÊci szacunkowej.

§ 2. Zaj´te ruchomoÊci, niesprzedane w trybie § 1,
organ egzekucyjny sprzedaje po cenie stosowanej przy
skupie przedmiotów u˝ywanych lub skupie surowców
wtórnych jednostkom organizacyjnym ochrony zdro-
wia i pomocy spo∏ecznej, placówkom oÊwiatowym, in-
stytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym,
je˝eli mogà byç przez te podmioty 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.

————————
117) Dodany przez art. 1 pkt 73 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.

————————
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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Art. 108a.119) Zaj´te ruchomoÊci, które nie zosta∏y
sprzedane w trybie okreÊlonym w art. 108, organ egze-
kucyjny zwraca zobowiàzanemu.

Art. 109.120) § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczególny tryb post´powania przy: 

1) sprzeda˝y zaj´tych ruchomoÊci ulegajàcych szyb-
kiemu 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 bursztynów, zapewniajàcy prawid∏owà wy-
cen´ zaj´tych ruchomoÊci oraz zapobiegajàcy ich
kradzie˝y.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodo-
wej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczególny tryb
post´powania przy przechowywaniu i sprzeda˝y zaj´-
tych broni, amunicji, materia∏ów wybuchowych i in-
nych przedmiotów, na których posiadanie jest wyma-
gane zezwolenie, wykluczajàcy mo˝liwoÊç dostania si´
tych ruchomoÊci do osób nieuprawnionych.

Art. 110. (skreÊlony).121)

Art. 111. (skreÊlony).121)

Rozdzia∏ 7122)

Egzekucja z nieruchomoÊci

Oddzia∏ 1

Zasady ogólne

Art. 110. § 1. Z nieruchomoÊci mo˝e byç przepro-
wadzona egzekucja administracyjna, je˝eli zastosowa-
nie Êrodków egzekucyjnych, o których mowa w roz-
dzia∏ach 2—6, nie by∏o mo˝liwe lub okaza∏o si´ bezsku-
teczne.

§ 2. Egzekucja administracyjna z nieruchomoÊci
mo˝e byç prowadzona tylko w celu wyegzekwowania
nale˝noÊci pieni´˝nych okreÊlonych lub ustalonych
w decyzji ostatecznej lub wynikajàcych z orzeczenia sà-
du zaopatrzonego w klauzul´ wykonalnoÊci. 

§ 3. Organ egzekucyjny, je˝eli nie jest jednoczeÊnie
wierzycielem dochodzonej nale˝noÊci, podejmuje
czynnoÊci egzekucyjne zwiàzane z egzekucjà z nieru-
chomoÊci po otrzymaniu od wierzyciela zaliczki na po-
krycie przewidywanych wydatków.

§ 4. Wierzyciel wp∏aca organowi egzekucyjnemu
zaliczk´ sukcesywnie, w miar´ podejmowania przez
ten organ kolejnych czynnoÊci egzekucyjnych. Wyso-
koÊç poszczególnych wp∏at zaliczki okreÊla organ egze-
kucyjny na podstawie przewidywanych wydatków eg-
zekucyjnych. 

§ 5. ¸àczna kwota zaliczki nie mo˝e byç wi´ksza ni˝
5% egzekwowanej nale˝noÊci wraz z odsetkami z tytu-
∏u niezap∏acenia jej w terminie i nie wi´ksza ni˝ pi´tna-
stokrotna wysokoÊç najni˝szego wynagrodzenia za
prac´ okreÊlonego w odr´bnych przepisach, z tym ˝e
kwot´ odsetek i wysokoÊç najni˝szego wynagrodzenia
przyjmuje si´ na dzieƒ ustalenia pierwszej zaliczki.

§ 6. Organ egzekucyjny zwraca zaliczk´ wierzycie-
lowi przy podziale kwot uzyskanych z egzekucji do wy-
sokoÊci wyegzekwowanych kwot na pokrycie wydat-
ków egzekucyjnych.

§ 7. W przypadku niewp∏acenia zaliczki, o której
mowa w § 4, organ egzekucyjny wzywa wierzyciela do
jej wp∏acenia w terminie 7 dni od dnia dor´czenia we-
zwania, a po bezskutecznym up∏ywie tego terminu
umarza post´powanie egzekucyjne.

Art. 110a. Je˝eli nieruchomoÊç po∏o˝ona jest na
obszarze dzia∏ania kilku organów egzekucyjnych, or-
gan prowadzàcy egzekucj´ powiadamia o wszcz´ciu,
a nast´pnie o ukoƒczeniu egzekucji inne organy egze-
kucyjne, na których obszarze dzia∏ania nieruchomoÊç
jest po∏o˝ona.

Art. 110b. Uczestnikami post´powania egzekucyj-
nego z nieruchomoÊci oprócz wierzyciela i zobowiàza-
nego sà równie˝ osoby, którym przys∏ugujà prawa rze-
czowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste
zabezpieczone na nieruchomoÊci, a gdy przedmiotem
egzekucji jest u˝ytkowanie wieczyste, tak˝e organ, któ-
ry zawar∏ umow´ o oddanie nieruchomoÊci w u˝ytko-
wanie wieczyste.

Oddzia∏ 2

Zaj´cie 

Art. 110c. § 1. Organ egzekucyjny przyst´puje do
egzekucji administracyjnej z nieruchomoÊci przez zaj´-
cie nieruchomoÊci.

§ 2. Zaj´cie nast´puje przez wezwanie zobowiàza-
nego, aby zap∏aci∏ egzekwowanà nale˝noÊç pieni´˝nà
wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia jej w terminie
i kosztami egzekucyjnymi w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia wezwania, pod rygorem przystàpienia do opi-
su i oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci.

§ 3. RównoczeÊnie z wys∏aniem zobowiàzanemu
wezwania, o którym mowa w § 2, organ egzekucyjny
przesy∏a do sàdu w∏aÊciwego do prowadzenia ksi´gi
wieczystej wniosek o dokonanie w ksi´dze wieczystej
wpisu o wszcz´ciu egzekucji lub sk∏ada wniosek do
zbioru dokumentów, a tak˝e przesy∏a wierzycielowi za-
wiadomienie o zaj´ciu nieruchomoÊci.

————————
119) Dodany przez art. 1 pkt 75 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
121) Przez art. 1 pkt 77 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 4. Zaj´cie nieruchomoÊci jest dokonane z chwilà
dor´czenia zobowiàzanemu wezwania, o którym mo-
wa w § 2, z tym ̋ e dla zobowiàzanego, któremu nie do-
r´czono wezwania, jak te˝ w stosunku do osób trzecich,
nieruchomoÊç jest zaj´ta z chwilà dokonania wpisu
w ksi´dze wieczystej lub z∏o˝enia wniosku organu eg-
zekucyjnego do zbioru dokumentów, z zastrze˝e-
niem § 5.

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

§ 6. W przypadku gdy miejsce pobytu zobowiàza-
nego lub innego uczestnika post´powania egzekucyj-
nego nie jest znane, organ egzekucyjny wyst´puje do
w∏aÊciwego sàdu o ustanowienie kuratora do zast´po-
wania osoby nieobecnej. Kurator wykonuje swoje
czynnoÊci tak˝e w interesie innych osób, którym w dal-
szym toku post´powania dor´czenia nie b´dà mog∏y
byç dokonane. Kurator mo˝e jednak reprezentowaç
równoczeÊnie tylko osoby, których interesy nie sà
sprzeczne. 

Art. 110d. § 1. Organ egzekucyjny ∏àczy post´powa-
nia egzekucyjne prowadzone co do kilku nieruchomo-
Êci tego samego zobowiàzanego lub co do kilku cz´Êci
tej samej nieruchomoÊci, jak równie˝ post´powania
egzekucyjne dotyczàce cz´Êci nieruchomoÊci i jej ca∏o-
Êci, je˝eli odpowiada to celowi egzekucji i nie ma prze-
szkód natury prawnej lub gospodarczej.

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

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

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

§ 2. Je˝eli egzekucj´ prowadzi si´ w celu dochodze-
nia nale˝noÊci z umów ubezpieczenia lub wierzytelno-
Êci zabezpieczonych 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 eg-
zekucyjne. Nabywca mo˝e uczestniczyç w post´powa-
niu w charakterze zobowiàzanego. W ka˝dym przypad-
ku czynnoÊci egzekucyjne sà wa˝ne w stosunku do na-
bywcy. 

§ 2. Rozporzàdzenia przedmiotami podlegajàcymi
zaj´ciu razem z nieruchomoÊcià po ich zaj´ciu sà nie-
wa˝ne. Nie dotyczy to rozporzàdzeƒ zarzàdcy nierucho-
moÊci w zakresie jego ustawowych uprawnieƒ. 

Art. 110g. § 1. Zaj´tà nieruchomoÊç pozostawia si´
w zarzàdzie zobowiàzanego, do którego stosuje si´
wówczas przepisy o zarzàdcy. 

§ 2. Je˝eli prawid∏owe sprawowanie zarzàdu tego
wymaga, organ egzekucyjny odbiera zobowiàzanemu
zarzàd i ustanawia innego zarzàdc´.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ równie˝ do zarzàdcy
ustanowionego przez organ egzekucyjny. 

§ 4. Zarzàdca mo˝e zatrudniç zobowiàzanego i jego
rodzin´ za wynagrodzeniem. 

§ 5. Zobowiàzanemu, któremu odebrano zarzàd,
pozostawia si´ pomieszczenia w zaj´tej nieruchomo-
Êci, je˝eli z nich korzysta∏ w chwili zaj´cia. Organ egze-
kucyjny mo˝e jednak zarzàdziç, w formie postanowie-
nia, odebranie pomieszczeƒ, je˝eli zobowiàzany lub je-
go domownik przeszkadza zarzàdcy w wykonywaniu
zarzàdu. 

§ 6. Zobowiàzany, w stosunku do którego organ eg-
zekucyjny zarzàdzi∏ odebranie pomieszczeƒ, mo˝e wy-
toczyç powództwo o pozostawienie pomieszczeƒ w je-
go u˝ytkowaniu. Do powództwa stosuje si´ odpowied-
nio przepisy Kodeksu post´powania cywilnego doty-
czàce powództwa o zwolnienie zaj´tego przedmiotu od
egzekucji administracyjnej.

§ 7. Je˝eli sàd oddali∏ powództwo, o którym mowa
w § 6, organ egzekucyjny wyst´puje z wnioskiem
o odebranie pomieszczeƒ do w∏aÊciwego organu egze-
kucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obo-
wiàzków o charakterze niepieni´˝nym. Podstawà 
wszcz´cia egzekucji jest orzeczenie sàdowe oddalajàce
powództwo, zaopatrzone w klauzul´ wykonalnoÊci.

§ 8. Organ egzekucyjny wydaje w sprawach doty-
czàcych ustanowienia bàdê odebrania zarzàdu posta-
nowienie, na które przys∏uguje za˝alenie. 

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

§ 2. Po ustanowieniu zarzàdcy organ egzekucyjny
wzywa osoby korzystajàce z nieruchomoÊci, aby przy-
padajàce od nich zaleg∏e, bie˝àce i przysz∏e Êwiadcze-
nia, które stanowià dochód z nieruchomoÊci, uiszcza∏y
do ràk zarzàdcy. W wezwaniu nale˝y uprzedziç, ˝e uisz-
czenie do ràk zobowiàzanego b´dzie bezskuteczne
w stosunku do wierzyciela. 

Art.110i. § 1. Zarzàdca zaj´tej nieruchomoÊci jest
obowiàzany wykonywaç czynnoÊci potrzebne do pro-
wadzenia prawid∏owej gospodarki. Ma on prawo po-
bieraç zamiast zobowiàzanego wszelkie po˝ytki z nie-
ruchomoÊci, rozporzàdzaç nimi w granicach zwyk∏ego
zarzàdu oraz prowadziç sprawy, które przy wykonywa-
niu takiego zarzàdu oka˝à si´ potrzebne. W sprawach
wynikajàcych z zarzàdu nieruchomoÊcià zarzàdca mo-
˝e pozywaç i byç pozywany. 

§ 2. Zarzàdcy wolno zaciàgaç tylko takie zobowià-
zania, które mogà byç zaspokojone z po˝ytków z nieru-
chomoÊci i sà gospodarczo uzasadnione. 
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§ 3. CzynnoÊci przekraczajàce zakres zwyk∏ego za-
rzàdu zarzàdca mo˝e wykonywaç tylko za zgodà zobo-
wiàzanego, a w jej braku — za zezwoleniem organu eg-
zekucyjnego, który przed wydaniem postanowienia
wys∏uchuje zobowiàzanego i zarzàdc´, chyba ˝e zw∏o-
ka grozi∏aby powstaniem szkody. 

§ 4. Zarzàd nie ma wp∏ywu na umowy dotyczàce
nieruchomoÊci obowiàzujàce w chwili jego ustanowie-
nia. Zarzàdcy wolno jednak wypowiadaç takie umowy
z zachowaniem obowiàzujàcych przepisów oraz zawie-
raç umowy na czas okreÊlony. Do zawarcia umowy do-
tyczàcej nieruchomoÊci jest wymagana zgoda zobo-
wiàzanego, a w jej braku — zezwolenie organu egzeku-
cyjnego. 

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

§ 2. Organ egzekucyjny po wys∏uchaniu wierzycie-
li, zobowiàzanego i zarzàdcy oraz po rozpatrzeniu spra-
wozdaƒ zatwierdza sprawozdania zarzàdcy albo odma-
wia ich zatwierdzenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci. 

§ 3. W przypadku odmowy zatwierdzenia sprawoz-
dania przepisy art. 110g § 2 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio.

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

Art. 110k. § 1. Zarzàdca mo˝e ̋ àdaç wynagrodzenia
oraz zwrotu wydatków, które w zwiàzku z zarzàdem po-
niós∏ z w∏asnych Êrodków. WysokoÊç wynagrodzenia
okreÊla organ egzekucyjny odpowiednio do nak∏adu
pracy i dochodowoÊci nieruchomoÊci. 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie na-
le˝y si´ zarzàdcy, który jest zobowiàzanym. Mo˝e on
tylko pokrywaç z po˝ytków z nieruchomoÊci najko-
nieczniejsze potrzeby w∏asne i rodziny w rozmiarze, ja-
ki oznacza organ egzekucyjny, oraz swoje wydatki
zwiàzane z zarzàdem. 

§ 3. Organ egzekucyjny w sprawach dotyczàcych
wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków zarzàdcy wyda-
je postanowienie, na które przys∏uguje za˝alenie. 

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

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

1) koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem
oraz zwrot w∏asnych wydatków,

2) bie˝àce nale˝noÊci pracowników zatrudnionych
w nieruchomoÊci lub w znajdujàcym si´ na niej

przedsi´biorstwie nale˝àcym do zobowiàzane-
go, 

3) bie˝àco przypadajàce w czasie zarzàdu alimenty
przyznane prawomocnym wyrokiem sàdu od zo-
bowiàzanego, z wyjàtkiem alimentów przys∏ugujà-
cym cz∏onkom rodziny zobowiàzanego pozostajà-
cym z nim we wspólnym gospodarstwie domo-
wym w chwili wszcz´cia egzekucji, 

4) bie˝àce zobowiàzania podatkowe oraz bie˝àce na-
le˝noÊci z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego pra-
cowników, o których mowa w pkt 2,

5) zobowiàzania zwiàzane z wykonywaniem 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 depozy-
tu organu egzekucyjnego. Nadwy˝k´ do∏àcza si´ do
kwoty uzyskanej przez organ egzekucyjny za sprzeda˝
nieruchomoÊci. 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 zap∏aty dochodzonych
nale˝noÊci organ egzekucyjny dokonuje opisu i osza-
cowania wartoÊci zaj´tej nieruchomoÊci. 

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

1) wyciàgu — a w przypadku potrzeby odpisu ksi´gi
wieczystej albo zaÊwiadczenia sàdu wystawionego
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 ewiden-
cjà gruntów i budynków — tak˝e wyciàgu z ich re-
jestru; 

2) podania adresów miejsc zamieszkania uczestników
post´powania. 

§ 3. Je˝eli nieruchomoÊç nie ma ksi´gi wieczystej
lub zbioru dokumentów, organ egzekucyjny jest obo-
wiàzany uzyskaç inny dokument stwierdzajàcy w∏a-
snoÊç nieruchomoÊci zobowiàzanego. 

Art. 110n. § 1. Je˝eli nieruchomoÊç jest po∏o˝ona
na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na
cele publiczne, organ egzekucyjny przed przystàpie-
niem do opisu i oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci
wzywa w∏aÊciwà jednostk´ samorzàdu terytorialnego
do oÊwiadczenia w terminie 3 miesi´cy od dnia dor´-
czenia wezwania, czy skorzysta z prawa pierwokupu.
Je˝eli jednostka samorzàdu terytorialnego nie skorzy-
sta∏a z prawa pierwokupu albo organowi egzekucyjne-
mu w wyznaczonym terminie nie zostanie dor´czone
oÊwiadczenie w tej sprawie, prawo pierwokupu wyga-
sa.
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§ 2. Je˝eli oÊwiadczenie, o którym mowa w § 1, zo-
sta∏o dor´czone organowi egzekucyjnemu w wyzna-
czonym terminie, organ ten oznacza cen´ nabycia
w wysokoÊci odpowiadajàcej wartoÊci zaj´tej nieru-
chomoÊci, okreÊlonej przez rzeczoznawc´ majàtkowe-
go.

§ 3. Postanowienie w sprawie wysokoÊci ceny na-
bycia wywiera skutki przybicia. Do ceny nabycia stosu-
je si´ odpowiednio art. 112 § 1. 

§ 4. Postanowienie w sprawie wysokoÊci ceny na-
bycia dor´cza si´ jednostce, o której mowa w § 1, zo-
bowiàzanemu i wierzycielowi. Na postanowienie to
przys∏uguje za˝alenie.

§ 5. Je˝eli jednostce samorzàdu terytorialnego nie
przys∏uguje prawo pierwokupu nieruchomoÊci lub pra-
wo to wygas∏o, przepisy § 1—4 stosuje si´ odpowied-
nio do prawa pierwokupu wpisanego do ksi´gi wieczy-
stej na rzecz innych osób.

Art. 110o. § 1. O terminie opisu i oszacowania war-
toÊci nieruchomoÊci organ egzekucyjny zawiadamia
znanych mu uczestników post´powania egzekucyjne-
go. 

§ 2. Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez ob-
wieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urz´du
skarbowego oraz urz´du w∏aÊciwej jednostki samorzà-
du terytorialnego, uczestników, o których nie ma wia-
domoÊci, oraz inne osoby, które roszczà sobie prawa
do nieruchomoÊci i jej przynale˝noÊci, aby przed ukoƒ-
czeniem opisu zg∏osi∏y swoje prawa. 

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

Art. 110p. § 1. Na wniosek zobowiàzanego, zg∏o-
szony nie póêniej ni˝ podczas opisu i oszacowania war-
toÊci nieruchomoÊci, jak równie˝ z urz´du, mo˝e byç
wystawiona na licytacj´ wydzielona na podstawie
przepisów o gospodarce nieruchomoÊciami cz´Êç zaj´-
tej nieruchomoÊci, której cena wywo∏awcza wystarcza
na zaspokojenie wierzyciela egzekwujàcego. O prowa-
dzeniu egzekucji z wydzielonej cz´Êci nieruchomoÊci
organ egzekucyjny rozstrzyga po oszacowaniu warto-
Êci nieruchomoÊci. 

§ 2. Na postanowienie organu egzekucyjnego
w sprawie prowadzenia egzekucji z wydzielonej cz´Êci
nieruchomoÊci i oszacowania jej wartoÊci przys∏uguje
za˝alenie. 

§ 3. W przypadku prowadzenia egzekucji z wydzie-
lonej cz´Êci nieruchomoÊci dalsze post´powanie co do
reszty nieruchomoÊci zawiesza si´ do czasu zakoƒcze-
nia licytacji wydzielonej cz´Êci. 

Art. 110r. § 1. W protokole opisu i oszacowania war-
toÊci nieruchomoÊci organ egzekucyjny podaje: 

1) oznaczenie nieruchomoÊci, w tym numer ewiden-
cyjny dzia∏ki, obr´b, powierzchni´, a tak˝e oznacze-
nie ksi´gi wieczystej lub w przypadku jej braku —
zbioru dokumentów, 

2) obiekty budowlane ze wskazaniem ich przeznacze-
nia gospodarczego oraz przynale˝noÊci nierucho-
moÊci, jak równie˝ zapasy obj´te zaj´ciem, 

3) stwierdzone prawa i obcià˝enia,

4) umowy ubezpieczenia, 

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

6) sposób korzystania z nieruchomoÊci przez zobo-
wiàzanego,

7) okreÊlenie wartoÊci nieruchomoÊci z podaniem je-
go podstaw, 

8) zg∏oszone prawa do nieruchomoÊci, 

9) inne okolicznoÊci istotne dla oznaczenia lub oszaco-
wania wartoÊci nieruchomoÊci. 

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartoÊci
nieruchomoÊci, majàc na uwadze zapewnienie prawi-
d∏owej wyceny nieruchomoÊci i uwzgl´dniajàc przepi-
sy o gospodarce nieruchomoÊciami.

Art. 110s. § 1. Do oszacowania wartoÊci zaj´tej nie-
ruchomoÊci organ egzekucyjny wyznacza rzeczoznaw-
c´ majàtkowego, o którym mowa w przepisach o go-
spodarce nieruchomoÊciami.

§ 2. Przy oszacowaniu wartoÊci nieruchomoÊci po-
daje si´ wartoÊç:

1) gruntów,

2) obiektów budowlanych,

3) przynale˝noÊci i po˝ytków.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 110p, przy
oszacowaniu wartoÊci nieruchomoÊci podaje si´ war-
toÊç 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 bez uwzgl´dnienia praw, które
pozostajà w mocy bez zaliczenia na cen´ nabycia, oraz
wartoÊci praw nieokreÊlonych sumà pieni´˝nà obcià-
˝ajàcych nieruchomoÊç, w szczególnoÊci Êwiadczeƒ
z tytu∏u takich praw. 

Art. 110t. Je˝eli zosta∏y zg∏oszone prawa osób trze-
cich do gruntu, obiektów budowlanych, przynale˝no-
Êci 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 nie-
ruchomoÊci po wy∏àczeniu tego sk∏adnika,

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

3) wartoÊci praw nieokreÊlonych sumà pieni´˝nà, ob-
cià˝ajàcych nieruchomoÊç, w szczególnoÊci Êwiad-
czeƒ z tytu∏u takich praw. 

Art. 110u. § 1. Zarzuty do opisu i oszacowania war-
toÊci nieruchomoÊci mogà byç wnoszone przez
wszystkich uczestników post´powania egzekucyjnego



Dziennik Ustaw Nr 110 — 7178 — Poz. 968

w terminie 14 dni od dnia ukoƒczenia opisu i oszaco-
wania wartoÊci nieruchomoÊci. Na postanowienie or-
ganu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania
wartoÊci nieruchomoÊci przys∏uguje za˝alenie. 

§ 2. Je˝eli w stanie nieruchomoÊci, w okresie po-
mi´dzy sporzàdzeniem opisu i oszacowaniem jej war-
toÊci a wyznaczonym terminem licytacji, zajdà istotne
zmiany, organ egzekucyjny mo˝e przeprowadziç do-
datkowy opis i oszacowanie 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 wyznaczony
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 30 dni od dnia dor´czenia zo-
bowiàzanemu opisu i oszacowania wartoÊci nierucho-
moÊci.

§ 3. O licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez
publiczne obwieszczenie, w którym podaje: 

1) termin i miejsce licytacji,

2) oznaczenie nieruchomoÊci, która ma byç sprzeda-
na, ze wskazaniem miejsca jej po∏o˝enia i przezna-
czenia gospodarczego oraz ksi´gi wieczystej lub
zbioru dokumentów ze wskazaniem sàdu, w któ-
rym sà prowadzone, 

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

4) firm´ lub imi´ i nazwisko zobowiàzanego,

5) wysokoÊç wadium, jakie licytant przyst´pujàcy do
przetargu powinien z∏o˝yç, z zaznaczeniem ˝e wa-
dium sk∏ada si´ w gotówce albo w postaci czeku
potwierdzonego wystawionego na organ egzeku-
cyjny,

6) czas, w którym w terminie 14 dni przed dniem licy-
tacji b´dzie wolno oglàdaç nieruchomoÊç oraz
przeglàdaç w urz´dzie skarbowym akta post´po-
wania egzekucyjnego,

7) wzmiank´, ˝e prawa osób trzecich nie b´dà prze-
szkodà do licytacji i przyznania nabywcy w∏asnoÊci
nieruchomoÊci bez zastrze˝eƒ, je˝eli osoby te nie
wystàpi∏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 dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostanà zg∏oszone najpóêniej na
3 dni przed rozpocz´ciem licytacji, nie b´dà
uwzgl´dnione w dalszym toku egzekucji i wygasnà
z chwilà, w której postanowienie o przyznaniu w∏a-
snoÊci 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 wezwaniem,
aby najpóêniej w terminie licytacji zg∏osi∏y zesta-

wienie podatków i innych danin publicznych, na-
le˝nych na dzieƒ licytacji, pod rygorem utraty pra-
wa dochodzenia zaleg∏ych Êwiadczeƒ od nabywcy,

3) osobom majàcym prawo pierwokupu nieruchomo-
Êci, je˝eli prawo to zosta∏o wpisane do ksi´gi wie-
czystej prowadzonej dla nieruchomoÊci.

§ 5. Obwieszczenie o licytacji wywiesza si´ w sie-
dzibach urz´du skarbowego oraz urz´du w∏aÊciwej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego co najmniej na 30 dni
przed jej terminem, a je˝eli wartoÊç nieruchomoÊci zo-
sta∏a oszacowana na kwot´ wy˝szà ni˝ studziesi´cio-
krotna wysokoÊç najni˝szego wynagrodzenia za prac´
okreÊlonego w odr´bnych przepisach — tak˝e w dzien-
niku poczytnym w danej miejscowoÊci. 

§ 6. Na wniosek i koszt zobowiàzanego lub wierzy-
ciela organ egzekucyjny mo˝e zarzàdziç og∏oszenie o li-
cytacji równie˝ w inny wskazany przez nich sposób. 

§ 7. W og∏oszeniu w dzienniku podaje si´ oznacze-
nie nieruchomoÊci, termin i miejsce licytacji, oszaco-
wanà wartoÊç nieruchomoÊci i cen´ wywo∏awczà oraz
wysokoÊç wadium, jakie licytant powinien z∏o˝yç. 

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

Art. 110y. § 1. Z chwilà obwieszczenia o licytacji
nieruchomoÊci wchodzàcej w sk∏ad gospodarstwa rol-
nego wspó∏w∏aÊcicielowi tej nieruchomoÊci, który nie
jest d∏u˝nikiem osobistym, przys∏uguje prawo przej´-
cia nieruchomoÊci na w∏asnoÊç za cen´ nie ni˝szà od
oszacowanej wartoÊci nieruchomoÊci. Wniosek o prze-
j´cie sk∏ada si´ nie póêniej ni˝ 3 dnia poprzedzajàcego
dzieƒ licytacji.

§ 2. Je˝eli kilku wspó∏w∏aÊcicieli zg∏osi wniosek
o przej´cie, pierwszeƒstwo przys∏uguje temu z nich,
który prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje w nim.
Je˝eli warunek ten spe∏nia kilku wspó∏w∏aÊcicieli albo
nie spe∏nia go ˝aden z nich, organ egzekucyjny przy-
znaje pierwszeƒstwo temu wspó∏w∏aÊcicielowi, który
daje najlepszà gwarancj´ nale˝ytego prowadzenia go-
spodarstwa rolnego. 

§ 3. O pierwszeƒstwie przej´cia nieruchomoÊci roz-
strzyga organ egzekucyjny, wydajàc postanowienie
o przybiciu. Na postanowienie to przys∏uguje za˝ale-
nie.

§ 4. Je˝eli nikt nie skorzysta z prawa przej´cia nie-
ruchomoÊci na podstawie przepisów § 1—3, albo je˝e-
li przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomoÊç wcho-
dzàca w sk∏ad gospodarstwa rolnego, organ egzeku-
cyjny po dokonaniu obwieszczeƒ przedstawia akta or-
ganowi nadzoru. W przypadku spostrze˝enia niedo-
k∏adnoÊci lub wadliwoÊci post´powania organ nadzo-
ru poleci organowi egzekucyjnemu ich usuni´cie. 
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Art. 110z. § 1. Na czynnoÊci organu egzekucyjnego
dotyczàce obwieszczenia o licytacji przys∏uguje skarga.
Skarg´ mo˝na wnieÊç w terminie 14 dni od dnia og∏o-
szenia o licytacji.

§ 2. W sprawie skargi, o której mowa w § 1, posta-
nowienie 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 nieruchomoÊci.

§ 2. Z zastrze˝eniem § 5 i 6, wadium sk∏ada:

1) przyst´pujàcy do licytacji, 

2) osoba, która sk∏ada wniosek o przej´cie nierucho-
moÊci, o którym mowa w art. 110y § 1, art. 111h § 2
i art. 111i § 3. 

§ 3. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 2, sk∏ada wa-
dium w terminie z∏o˝enia wniosku o przej´cie nieru-
chomoÊci.

§ 4. Wadium sk∏ada si´ w gotówce lub w postaci
czeku potwierdzonego wystawionego na organ egze-
kucyjny.

§ 5. Nie sk∏ada wadium osoba, której przys∏uguje
ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo do nierucho-
moÊci lub jej przynale˝noÊci, je˝eli jego wartoÊç nie
jest ni˝sza od wysokoÊci wadium i zosta∏o ono stwier-
dzone w protokole opisu i oszacowania wartoÊci nieru-
chomoÊci. 

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

Art. 111a. Wadium z∏o˝one przez licytanta, któremu
udzielono przybicia, zatrzymuje si´; pozosta∏ym licy-
tantom zwraca si´ je niezw∏ocznie. 

Art. 111b. § 1. Nabywca, który nie wykona∏ w termi-
nie warunków licytacyjnych co do zap∏aty ceny, traci
wadium. 

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

§ 3. Z wadium utraconego przez nabywc´ lub od
niego Êciàgni´tego pokrywa si´ koszty egzekucji zwià-
zane ze sprzeda˝à.

Oddzia∏ 6

Licytacja 

Art. 111c. § 1. Licytacja odbywa si´ publicznie,
w obecnoÊci i pod nadzorem kierownika komórki orga-
nizacyjnej urz´du skarbowego prowadzàcej egzekucj´

administracyjnà, zwanego dalej „komornikiem skarbo-
wym”.

§ 2. Po wywo∏aniu licytacji poborca skarbowy po-
daje do wiadomoÊci obecnych: 

1) przedmiot licytacji, 

2) cen´ wywo∏awczà, 

3) wysokoÊç wadium, 

4) termin uiszczenia ceny nabycia, 

5) prawa obcià˝ajàce nieruchomoÊç, które b´dà utrzy-
mane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na ce-
n´ nabycia, 

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym nierucho-
moÊci, je˝eli zasz∏y po jej opisie i oszacowaniu war-
toÊci. 

§ 3. Przedmiotem licytacji jest nieruchomoÊç we-
d∏ug stanu obj´tego opisem i oszacowaniem wartoÊci
z uwzgl´dnieniem zmian, o których mowa w § 2 pkt 6. 

§ 4. Je˝eli przedmiotem licytacji jest kilka nierucho-
moÊci lub kilka cz´Êci jednej nieruchomoÊci, zobowià-
zany ma prawo wskazaç kolejnoÊç, w jakiej ma byç
przeprowadzona licytacja poszczególnych nierucho-
moÊci lub ich cz´Êci. 

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

1) zobowiàzany,

2) pracownicy organu egzekucyjnego,

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

4) osoby obecne na licytacji w charakterze urz´do-
wym,

5) licytant, który nie wykona∏ warunków poprzedniej
licytacji tej samej nieruchomoÊci, 

6) osoby, które mogà nabyç nieruchomoÊç tylko za ze-
zwoleniem organu administracji publicznej, a ze-
zwolenia tego nie przedstawi∏y. 

§ 2. Stawienie si´ jednego licytanta wystarcza do
przeprowadzenia licytacji. 

§ 3. Pe∏nomocnictwo do udzia∏u w licytacji stwier-
dzone jest dokumentem z podpisem urz´dowo lub no-
tarialnie poÊwiadczonym. Podpisy na pe∏nomocnic-
twach udzielonych przez paƒstwowe jednostki organi-
zacyjne lub jednostki samorzàdu terytorialnego oraz
na pe∏nomocnictwach udzielonych adwokatom lub
radcom prawnym nie wymagajà poÊwiadczenia. 

Art. 111e. Cena wywo∏awcza, za którà nierucho-
moÊç mo˝na nabyç w pierwszej licytacji, 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. 
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§ 4. Po ustaniu postàpieƒ poborca skarbowy, uprze-
dzajàc obecnych, ˝e po trzecim obwieszczeniu dalsze
postàpienia nie b´dà przyj´te, obwieszcza trzykrotnie
ostatnio zaoferowanà cen´, zamyka licytacj´ i wymie-
nia licytanta, który zaoferowa∏ najwy˝szà cen´. 

§ 5. Je˝eli nale˝noÊç wierzyciela zostanie uiszczona
wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia jej w terminie
i kosztami egzekucyjnymi przed zamkni´ciem licytacji,
poborca skarbowy zamyka licytacj´ i organ egzekucyj-
ny umarza post´powanie egzekucyjne. 

Art. 111g. Je˝eli przedmiotem licytacji jest kilka
nieruchomoÊci lub kilka cz´Êci nieruchomoÊci, pobor-
ca skarbowy wstrzymuje licytacj´ pozosta∏ych nieru-
chomoÊci lub ich cz´Êci z chwilà, gdy osiàgni´to kwo-
t´ wystarczajàcà na zaspokojenie dochodzonej nale˝-
noÊci wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia jej w ter-
minie i kosztami egzekucyjnymi oraz organ egzekucyj-
ny umarza post´powanie egzekucyjne.  

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

§ 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 przed-
miotem egzekucji jest w∏asnoÊciowe spó∏dzielcze pra-
wo do lokalu mieszkalnego, spó∏dzielcze prawo do lo-
kalu u˝ytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej, wierzyciel hipoteczny, in-
ny ni˝ urzàd skarbowy, mo˝e przejàç to prawo za cen´
nie ni˝szà od trzech czwartych oszacowanej wartoÊci
nieruchomoÊci; wniosek o przej´cie nale˝y zg∏osiç
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 egzekucyjny wyznacza
drugà licytacj´, na której cena wywo∏awcza wynosi
70% oszacowanej wartoÊci nieruchomoÊci. 

§ 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 nieruchomoÊci, przy
czym prawo przej´cia przys∏uguje wierzycielowi egze-
kwujàcemu lub hipotecznemu, z wyjàtkiem urz´du
skarbowego, oraz wspó∏w∏aÊcicielowi. 

§ 3. Wniosek o przej´cie nieruchomoÊci wierzyciel
lub wspó∏w∏aÊciciel sk∏ada do organu egzekucyjnego
w terminie 7 dni od dnia licytacji.

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

Art. 111j. § 1. Je˝eli po drugiej licytacji ̋ aden z wie-
rzycieli lub wspó∏w∏aÊcicieli nie przejà∏ nieruchomoÊci
na w∏asnoÊç, organ egzekucyjny wyznacza trzecià licy-

tacj´, na której cena wywo∏awcza wynosi 65% oszaco-
wanej wartoÊci nieruchomoÊci.

§ 2. Je˝eli nikt nie przystàpi∏ do trzeciej licytacji,
przej´cie nieruchomoÊci na w∏asnoÊç mo˝e nastàpiç
przez osoby, o których mowa w art. 111i § 2, za cen´ nie
ni˝szà od 65% wartoÊci nieruchomoÊci. Do przej´cia
nieruchomoÊci na w∏asnoÊç stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 111i § 3 i 4.

Art. 111k. § 1. Je˝eli po trzeciej licytacji ̋ aden z wie-
rzycieli nie przejà∏ nieruchomoÊci na w∏asnoÊç, post´-
powanie egzekucyjne umarza si´. Nowa egzekucja z tej
samej nieruchomoÊci mo˝e byç wszcz´ta dopiero po
up∏ywie 12 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ po-
stanowienia o umorzeniu egzekucji. 

§ 2. Je˝eli wniosek o wszcz´cie nowej egzekucji z∏o-
˝ono przed up∏ywem 3 lat od trzeciej licytacji, organ eg-
zekucyjny dokonuje nowego opisu i oszacowania war-
toÊci nieruchomoÊci tylko na wniosek wierzyciela lub
zobowiàzanego. Zobowiàzany mo˝e z∏o˝yç taki wnio-
sek przed up∏ywem 14 dni od dnia ponownego dor´-
czenia mu wezwania do zap∏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´ ust-
nie komornikowi skarbowemu, który przyjmuje skarg´
do protoko∏u i natychmiast jà rozstrzyga, chyba ˝e nie
jest to mo˝liwe. Rozstrzygni´cie komornika skarbowe-
go ma moc postanowienia, na które przys∏uguje za˝a-
lenie.

Oddzia∏ 7

Przybicie 

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

§ 2. Postanowienie o przybiciu og∏asza si´ nie-
zw∏ocznie po zamkni´ciu licytacji, z zastrze˝eniem § 3. 

§ 3. Je˝eli skargi lub za˝alenia wniesione w toku po-
st´powania egzekucyjnego nie sà jeszcze ostatecznie
rozstrzygni´te, organ egzekucyjny wstrzymuje wyda-
nie postanowienia o przybiciu do czasu ich rozstrzy-
gni´cia. 

§ 4. Gdy przej´cie nieruchomoÊci na w∏asnoÊç ma
nastàpiç po niedojÊciu do skutku licytacji, organ egze-
kucyjny udziela przybicia na rzecz przejmujàcego po
wys∏uchaniu wnioskodawcy. 

§ 5. Postanowienie o przybiciu zawiera firm´ lub
imi´ i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomoÊci,
dat´ licytacji i cen´ nabycia. 

Art. 111n. § 1. Organ egzekucyjny odmawia przybi-
cia, je˝eli ostateczne rozstrzygni´cia skarg lub za˝aleƒ
wniesionych w toku post´powania egzekucyjnego po-
twierdzà naruszenie przepisów post´powania w toku
licytacji i je˝eli uchybienia te mog∏y mieç istotny
wp∏yw na wynik licytacji. 
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§ 2. Organ egzekucyjny odmawia przybicia równie˝
wtedy, gdy post´powanie podlega∏o umorzeniu lub za-
wieszeniu albo je˝eli uczestnik nie otrzyma∏ zawiado-
mienia 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 licytanta, który zaoferowa∏ najwy˝szà cen´,
mo˝e, w przypadku gdy zarzàdcà jest zobowiàzany,
odebraç mu zarzàd i ustanowiç innego zarzàdc´. 

§ 2. W sprawie odebrania zarzàdu organ egzekucyj-
ny wydaje postanowienie na wniosek nabywcy. Na-
bywca mo˝e byç na w∏asne ˝àdanie ustanowiony za-
rzàdcà, je˝eli oprócz wadium z∏o˝y∏ w gotówce nie
mniej ni˝ piàtà cz´Êç ceny nabycia albo je˝eli do tej wy-
sokoÊci przys∏uguje mu prawo zaliczenia swej wierzy-
telnoÊci na poczet ceny nabycia. 

§ 3. W przypadku wygaÊni´cia skutków przybicia
bez równoczesnego umorzenia egzekucji, organ egze-
kucyjny 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 jemu z tytu∏u zarzà-
du 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, nabywcy i osobom, które
w toku licytacji zaskar˝y∏y czynnoÊci zwiàzane z udzie-
leniem przybicia, jak te˝ zarzàdcy, który nie jest d∏u˝ni-
kiem, a postanowienie o odmowie przybicia — wierzy-
cielowi, d∏u˝nikowi i licytantowi, który zaoferowa∏ naj-
wy˝szà cen´. 

§ 2. Na postanowienie organu egzekucyjnego 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. Uiszczonà cz´Êç ceny zwraca si´. Na-
st´pstwa te organ egzekucyjny stwierdza postanowie-
niem, na które przys∏uguje za˝alenie. 

Art. 111t. Wyznaczenie ponownej licytacji mo˝e na-
stàpiç, gdy postanowienie stwierdzajàce wygaÊni´cie
przybicia stanie si´ ostateczne.

Oddzia∏ 8

Przyznanie w∏asnoÊci 

Art. 112. § 1. Z chwilà gdy postanowienie o przybi-
ciu sta∏o si´ ostateczne, organ egzekucyjny wzywa licy-
tanta, który uzyska∏ przybicie, aby w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania z∏o˝y∏ do depozytu organu egze-
kucyjnego cen´ nabycia z potràceniem wadium z∏o˝o-
nego w gotówce. Na wniosek nabywcy organ egzeku-
cyjny mo˝e wyznaczyç d∏u˝szy termin uiszczenia ceny
nabycia, nieprzekraczajàcy jednak 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 wierzytelnoÊç
znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca mo˝e t´
wierzytelnoÊç zaliczyç na poczet ceny. Zgoda wierzy-
ciela stwierdzona jest dokumentem z podpisem urz´-
dowo lub notarialnie poÊwiadczonym albo wyra˝ona
do protoko∏u nie póêniej ni˝ w terminie, w którym na-
bywca 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´ cen´ nabycia. 

Art. 112b. § 1. Je˝eli postanowienie o przybiciu sta-
∏o si´ ostateczne i nabywca uiÊci∏ cen´ nabycia albo po-
stanowienie o ustaleniu ceny nabycia sta∏o si´ ostatecz-
ne i jednostka lub osoba, o których mowa w art. 110n,
uregulowa∏a ca∏à cen´ nabycia, organ egzekucyjny wy-
daje postanowienie o przyznaniu w∏asnoÊci. 

§ 2. Na postanowienie o przyznaniu w∏asnoÊci
przys∏uguje za˝alenie. 

§ 3. Postanowienie o przyznaniu w∏asnoÊci, które
sta∏o si´ ostateczne, przenosi w∏asnoÊç na nabywc´
i jest tytu∏em do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa
w∏asnoÊci w katastrze nieruchomoÊci oraz przez wpis
w ksi´dze wieczystej lub podlega z∏o˝eniu do zbioru
dokumentów. Postanowienie o przyznaniu w∏asnoÊci
jest tak˝e tytu∏em egzekucyjnym do wprowadzenia na-
bywcy w posiadanie nieruchomoÊci. 

§ 4. Z chwilà kiedy postanowienie o przyznaniu
w∏asnoÊci sta∏o si´ ostateczne, do nabywcy nale˝à po-
˝ytki z nieruchomoÊci. Od tej chwili nabywca ponosi
równie˝ daniny publiczne przypadajàce z nieruchomo-
Êci, których p∏atnoÊç przypada w dniu, w którym posta-
nowienie o przyznaniu w∏asnoÊci sta∏o si´ ostateczne,
lub po tym dniu. 

§ 5. Przepisy § 4 nie uchybiajà przepisom podatko-
wym. 

Art. 112c. § 1. Z chwilà gdy postanowienie o przy-
znaniu w∏asnoÊci staje si´ ostateczne, wygasajà wszel-
kie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeƒ osobi-
stych, cià˝àce na nieruchomoÊci. W miejsce tych praw
powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia w ko-
lejnoÊci przewidzianej w przepisach 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 Kodek-
su post´powania cywilnego.

§ 3. Pozostajà równie˝ w mocy ujawnione przez
wpis w ksi´dze wieczystej lub przez z∏o˝enie dokumen-
tu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zg∏o-
szone najpóêniej na 3 dni przed terminem licytacji u˝yt-
kowanie, s∏u˝ebnoÊci i prawa do˝ywotnika, je˝eli przy-
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s∏uguje im pierwszeƒstwo przed wszystkimi hipoteka-
mi lub je˝eli nieruchomoÊç nie jest obcià˝ona hipote-
kami albo je˝eli wartoÊç u˝ytkowania, s∏u˝ebnoÊci lub
praw do˝ywotnika znajduje pe∏ne pokrycie w cenie na-
bycia. Jednak˝e w ostatnim przypadku wartoÊç tych
praw b´dzie zaliczona na cen´ nabycia. 

Art. 112d. Na wniosek w∏aÊciciela nieruchomoÊci
w∏adnàcej, zg∏oszony najpóêniej na 3 dni przed termi-
nem licytacji, organ egzekucyjny mo˝e postanowiç, ˝e
s∏u˝ebnoÊç gruntowa, która nie znajduje pe∏nego po-
krycia w cenie nabycia, b´dzie utrzymana w mocy, je-
˝eli jest dla nieruchomoÊci w∏adnàcej konieczna, a nie
obcià˝a w sposób istotny wartoÊci nieruchomoÊci ob-
cià˝onej. 

Art. 112e. Z chwilà gdy postanowienie o przyzna-
niu w∏asnoÊci sta∏o si´ ostateczne, nabywca wst´puje
w prawa i obowiàzki zobowiàzanego wynikajàce
z umów dotyczàcych nieruchomoÊci stosownie do
przepisów prawa normujàcych te umowy. 

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 zbiorze dokumentów
wszelkich praw, które wed∏ug planu podzia∏u wygas∏y. 

§ 2. Na podstawie postanowienia o przyznaniu w∏a-
snoÊci wykreÊla si´ wszystkie hipoteki obejmujàce nie-
ruchomoÊç, je˝eli w postanowieniu stwierdzono zap∏a-
cenie przez nabywc´ ca∏ej ceny nabycia gotówkà lub
czekiem potwierdzonym.

Art. 112g. Nabywca nie mo˝e ˝àdaç uniewa˝nienia
nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieru-
chomoÊci lub przedmiotów razem z nià nabytych.

Art. 113. (skreÊlony).123)

Rozdzia∏ 8122)

Egzekucja z u∏amkowej cz´Êci nieruchomoÊci oraz
u˝ytkowania wieczystego 

Art. 114. Do egzekucji z u∏amkowej cz´Êci nierucho-
moÊci i do egzekucji z u˝ytkowania wieczystego stosu-
je si´ odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomo-
Êci, 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∏aÊciciela nieruchomoÊci oraz w∏aÊciwy or-
gan administracji publicznej. 

Art. 114b. § 1. Je˝eli przedmiotem egzekucji jest
u˝ytkowanie wieczyste, zaj´cie obejmuje u˝ytkowanie
wieczyste gruntu wraz z jego po˝ytkami oraz znajdujà-
ce si´ na gruncie obiekty budowlane stanowiàce w∏a-
snoÊç u˝ytkownika wieczystego wraz z:

1) ruchomoÊciami, b´dàcymi w∏asnoÊcià u˝ytkowni-
ka wieczystego, a potrzebnymi do korzystania

z przedmiotu u˝ytkowania wieczystego zgodnie
z jego przeznaczeniem, je˝eli pozostajà z tym
przedmiotem w faktycznym zwiàzku, odpowiadajà-
cym temu celowi, 

2) wyposa˝eniem obiektów budowlanych stanowià-
cych 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, wprowadzone póêniej oraz póê-
niej wzniesione obiekty budowlane i posadzone roÊli-
ny, jak równie˝ prawa z umów ubezpieczenia póêniej
zawartych. 

Art. 114c. Gdy przedmiotem zarzàdu jest u∏amkowa
cz´Êç nieruchomoÊci, zarzàdca dzia∏a tylko w granicach
uprawnieƒ zobowiàzanego jako wspó∏w∏aÊciciela.

Art. 114d. Je˝eli egzekucja jest prowadzona z u˝yt-
kowania wieczystego, post´powanie ulega zawiesze-
niu, je˝eli w∏aÊciwy organ wystàpi∏ z ˝àdaniem rozwià-
zania umowy u˝ytkowania wieczystego. Egzekucja
mo˝e byç podj´ta na wniosek wierzyciela, je˝eli sàd
orzeknie, ˝e brak jest podstaw do rozwiàzania umowy
u˝ytkowania wieczystego. W przypadku rozwiàzania
umowy u˝ytkowania wieczystego organ egzekucyjny
umarza post´powanie egzekucyjne. 

Art. 114e. W przypadku prowadzenia egzekucji
z u∏amkowej cz´Êci nieruchomoÊci, opisowi i oszaco-
waniu wartoÊci podlega ca∏a nieruchomoÊç. WartoÊcià
takiej cz´Êci nieruchomoÊci jest odpowiednia cz´Êç
oszacowanej wartoÊci ca∏ej nieruchomoÊci. 

Art. 114f. Je˝eli egzekucja jest prowadzona z u˝yt-
kowania wieczystego, w protokole opisu i oszacowania
wartoÊci nieruchomoÊci podaje si´ koƒcowà dat´ u˝yt-
kowania wieczystego oraz ujawniony w ksi´dze wie-
czystej 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
nieruchomoÊci powsta∏ych przed jej oddaniem w u˝yt-
kowanie wieczyste. 

Art. 114h. § 1. Je˝eli przedmiotem licytacji jest
u∏amkowa cz´Êç nieruchomoÊci, pozostajà w mocy,
bez potràcenia ich wartoÊci z ceny nabycia, obcià˝enia
tej cz´Êci u∏amkowej nieruchomoÊci ujawnione przez
wpis w ksi´dze wieczystej lub przez z∏o˝enie dokumen-
tu do zbioru dokumentów.

§ 2. Pozostajà w mocy równie˝ obcià˝enia cz´Êci
u∏amkowej nieruchomoÊci nieujawnione w sposób,
o którym mowa w § 1, lecz zg∏oszone najpóêniej na
3 dni przed terminem licytacji, je˝eli zosta∏y ustano-
wione przed dniem powstania wspó∏w∏asnoÊci. 

Art. 114i. Postanowienie o przyznaniu w∏asnoÊci
u∏amkowej cz´Êci nieruchomoÊci nie narusza obcià˝a-
jàcych jà hipotek wpisanych przed powstaniem wspó∏-
w∏asnoÊci.

————————
123) Przez art. 8 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 67.
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Rozdzia∏ 9124)

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 upomnienia,

2) nale˝noÊci zabezpieczone hipotecznie wynikajàce
z wierzytelnoÊci banku hipotecznego wpisanych do
rejestru zabezpieczenia listów zastawnych prowa-
dzonego zgodnie z przepisami o listach zastaw-
nych i bankach hipotecznych,

3) nale˝noÊci zabezpieczone hipotecznie lub zasta-
wem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisa-
nie do innego rejestru,

4) nale˝noÊci, do których stosuje si´ przepisy dzia∏u III
Ordynacji podatkowej, oraz nale˝noÊci z tytu∏u
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, o ile nie zosta-
∏y zaspokojone w trzeciej kolejnoÊci,

5) nale˝noÊci zabezpieczone prawem zastawu lub któ-
re korzysta∏y z ustawowego pierwszeƒstwa, niewy-
mienionego w pkt 2—4,

6) inne nale˝noÊci i odsetki, z zastrze˝eniem § 3.

§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nie-
ruchomoÊci lub egzekucji przej´tej po wystàpieniu
zbiegu egzekucji administracyjnej z sàdowà, po kosz-
tach egzekucyjnych i kosztach upomnienia zaspokaja
si´ nale˝noÊci alimentacyjne, a nast´pnie nale˝noÊci za
prac´ za okres 3 miesi´cy do wysokoÊci najni˝szego
wynagrodzenia za prac´ okreÊlonego w odr´bnych
przepisach oraz renty z tytu∏u odszkodowania za wy-
wo∏anie choroby, niezdolnoÊci do pracy, kalectwa lub
Êmierci i koszty zwyk∏ego pogrzebu zobowiàzanego,
a po nale˝noÊciach zabezpieczonych hipotecznie lub
zastawem rejestrowym albo zabezpieczonych przez
wpisanie do innego rejestru prowadzonego na podsta-
wie odr´bnych przepisów — nale˝noÊci za prac´ nieza-
spokojone w kolejnoÊci wczeÊniejszej.

§ 3. Odsetki za zw∏ok´ od nale˝noÊci pieni´˝nych,
do których majà zastosowanie przepisy dzia∏u III usta-
wy — Ordynacja podatkowa, zaspokaja si´ w kolejno-
Êci okreÊlonej dla tych nale˝noÊci.

§ 4. Je˝eli przedmiotem egzekucji jest w∏asnoÊcio-
we spó∏dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spó∏-
dzielcze prawo do lokalu u˝ytkowego lub prawo do do-
mu jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej,
wierzytelnoÊç spó∏dzielni mieszkaniowej z tytu∏u nie-
wniesionego wk∏adu budowlanego zwiàzana z tym
prawem zaspokaja si´ przed nale˝noÊcià zabezpieczo-
nà hipotecznie na tym prawie.

§ 5. Nale˝noÊci wymienione w § 1 pkt 2, 3 i 5 zaspo-
kaja si´ do wysokoÊci kwoty uzyskanej ze sprzeda˝y
rzeczy obcià˝onej hipotekà lub zastawem albo z reali-
zacji prawa zbywalnego obcià˝onego. Je˝eli kwota

uzyskana ze sprzeda˝y nie wystarcza na zaspokojenie
wszystkich zabezpieczonych nale˝noÊci, nale˝noÊci te
zaspokaja si´ w kolejnoÊci odpowiadajàcej przys∏ugu-
jàcemu im pierwszeƒstwu, a je˝eli majà równe pierw-
szeƒstwo albo nie stosuje si´ do nich zasady pierw-
szeƒstwa — proporcjonalnie w stosunku, w jakim po-
zostajà do siebie.

§ 6. Je˝eli kwota przeznaczona do podzia∏u nie wy-
starcza na zaspokojenie w ca∏oÊci wszystkich nale˝no-
Êci, nale˝noÊci dalszej kolejnoÊci zaspokaja si´ dopiero
po zupe∏nym zaspokojeniu nale˝noÊci wczeÊniejszej
kolejnoÊci, a gdy kwota nie wystarcza na pokrycie w ca-
∏oÊci wszystkich nale˝noÊci tej samej kolejnoÊci, nale˝-
noÊci te zaspokaja si´ proporcjonalnie do wysokoÊci
ka˝dej z nich.

Art. 115a. Je˝eli nast´puje podzia∏ kwoty uzyskanej
ze sprzeda˝y rzeczy lub z realizacji prawa zbywalnego,
do których wystàpi∏ zbieg egzekucji, organ egzekucyj-
ny wydaje postanowienie w sprawie podzia∏u kwoty
uzyskanej z egzekucji, na które wierzycielom przys∏u-
guje 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 nieruchomoÊci
niezw∏ocznie, gdy postanowienie o przyznaniu w∏a-
snoÊci nieruchomoÊci staje si´ ostateczne.

Art. 115c. W podziale kwoty uzyskanej ze sprzeda-
˝y nieruchomoÊci oprócz wierzyciela egzekwujàcego
uczestniczà: 

1) wierzyciele posiadajàcy tytu∏ wykonawczy z dowo-
dem dor´czenia zobowiàzanemu wezwania do za-
p∏aty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpiecze-
nie powództwa, je˝eli zg∏osili si´ najpóêniej w dniu
uprawomocnienia si´ postanowienia o przyznaniu
w∏asnoÊci nieruchomoÊci,

2) osoby, które przed zaj´ciem nieruchomoÊci naby∏y
do niej prawa stwierdzone w protokole opisu
i oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci lub zosta∏y
zg∏oszone i udowodnione najpóêniej w dniu upra-
womocnienia si´ postanowienia o przyznaniu w∏a-
snoÊci, 

3) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem na-
le˝noÊci za prac´, je˝eli zg∏osili swe roszczenia
przed sporzàdzeniem planu podzia∏u. 

Art. 115d. § 1. Je˝eli przy sporzàdzaniu planu po-
dzia∏u oka˝e si´, ˝e nabywca, uiszczajàc cen´, potràci∏
wierzytelnoÊç, która si´ w niej nie mieÊci, organ egze-
kucyjny postanowieniem zobowiàzuje nabywc´ do
uzupe∏nienia ceny w terminie 7 dni. Na postanowienie
to przys∏uguje za˝alenie. 

§ 2. W planie podzia∏u organ egzekucyjny wymie-
nia osoby, dla których jest przeznaczona kwota przypa-
dajàca od nabywcy. W tej cz´Êci plan podzia∏u stanowi
dla nich tytu∏ egzekucyjny przeciwko nabywcy. 

————————
124) Dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
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§ 3. Wierzyciel, któremu przys∏uguje roszczenie
przeciwko nabywcy, nabywa z mocy prawa hipotek´
na sprzedanej nieruchomoÊci. Ujawnienie hipoteki
w ksi´dze wieczystej lub w zbiorze dokumentów nast´-
puje na wniosek wierzyciela. 

Art. 115e. Je˝eli hipoteka kaucyjna nie jest wyczer-
pana i mo˝e jeszcze s∏u˝yç zabezpieczeniu wierzyciela,
reszta kwoty pozostaje w depozycie organu egzekucyj-
nego a˝ do ustania stosunku prawnego uzasadniajàce-
go korzystanie z hipoteki kaucyjnej. 

Art. 115f. Je˝eli wierzytelnoÊç jest zabezpieczona
na kilku nieruchomoÊciach ∏àcznie, wierzyciel powi-
nien przed uprawomocnieniem si´ postanowienia
o przyznaniu w∏asnoÊci z∏o˝yç oÊwiadczenie, czy i w ja-
kiej wysokoÊci ˝àda zaspokojenia z ka˝dej ze sprzeda-
nych nieruchomoÊci. Je˝eli w powy˝szym terminie te-
go nie uczyni, a podzielona ma byç suma uzyskana tyl-
ko z jednej nieruchomoÊci, jego wierzytelnoÊç przyj-
muje si´ do rozrachunku w ca∏oÊci; je˝eli natomiast po-
dzia∏owi podlegajà kwoty uzyskane ze sprzeda˝y kilku
∏àcznie obcià˝onych nieruchomoÊci, na wierzytelnoÊç
∏àcznie zabezpieczonà przypada z ka˝dej z kwot podle-
gajàcych podzia∏owi taka cz´Êç, jaka odpowiada sto-
sunkowi kwoty pozostajàcej po zaspokojeniu nale˝no-
Êci z wczeÊniejszà kolejnoÊcià do sumy tych kwot. 

Art. 115g. § 1. Kwot´ wydzielonà na zaspokojenie
wierzytelnoÊci, której uiszczenie jest zale˝ne od warun-
ku zawieszajàcego albo od wyniku sporu, w którym
wierzyciel uzyska∏ zabezpieczenie powództwa, pozo-
stawia si´ w depozycie organu egzekucyjnego. 

§ 2. Kwot´ wydzielonà na zaspokojenie wierzytel-
noÊci, której uiszczenie jest zale˝ne od warunku roz-
wiàzujàcego, wydaje si´ wierzycielowi bez zabezpie-
czenia. Je˝eli jednak obowiàzek zabezpieczenia zwrotu
cià˝y na wierzycielu z mocy istniejàcego mi´dzy nim
a zobowiàzanym stosunku prawnego, organ egzeku-
cyjny pozostawia wydzielonà kwot´ w depozycie orga-
nu egzekucyjnego.

DZIA¸ III

Egzekucja obowiàzków o charakterze
niepieni´˝nym

Rozdzia∏ 1

Przepisy wspólne

Art. 116. (skreÊlony).125)

Art. 117.126) Organy okreÊlone w art. 20 § 2, w gra-
nicach swojej w∏aÊciwoÊci do nak∏adania obowiàzków
o charakterze niepieni´˝nym, mogà stosowaç Êrodki
egzekucyjne wskazane w art. 1a pkt 12 lit. b) tiret dru-
gie, trzecie i piàte równie˝ w celu wyegzekwowania
wydanych bezpoÊrednio ustnych poleceƒ, bez potrze-
by wystawienia tytu∏u wykonawczego i dor´czenia zo-
bowiàzanemu postanowienia o zastosowaniu Êrodka

egzekucyjnego, je˝eli zw∏oka w wykonaniu obowiàzku
grozi∏aby niebezpieczeƒstwem dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego albo ci´˝kimi szkodami dla gospodarstwa
narodowego lub je˝eli wymaga tego szczególny inte-
res spo∏eczny.

Art. 118. Zobowiàzany do wykonania obowiàzku
o charakterze niepieni´˝nym mo˝e byç wezwany do wy-
jawienia, gdzie znajduje si´ przedmiot, którego egzeku-
cja dotyczy. Przepisy art. 71 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 2

Grzywna w celu przymuszenia

Art. 119. § 1. Grzywn´ w celu przymuszenia nak∏a-
da si´, gdy egzekucja dotyczy spe∏nienia przez zobo-
wiàzanego obowiàzku znoszenia lub zaniechania albo
obowiàzku wykonania czynnoÊci, a w szczególnoÊci
czynnoÊci, której z powodu jej charakteru nie mo˝e
spe∏niç inna osoba za zobowiàzanego.

§ 2. Grzywn´ nak∏ada si´ równie˝, je˝eli nie jest ce-
lowe zastosowanie innego Êrodka egzekucji obowiàz-
ków o charakterze niepieni´˝nym.

Art. 120. § 1. Grzywna w celu przymuszenia mo˝e
byç nak∏adana zarówno na osoby fizyczne, jak i osoby
prawne, a tak˝e na jednostki organizacyjne nieposiada-
jàce osobowoÊci prawnej.

§ 2. Gdy zobowiàzanym jest osoba fizyczna dzia∏a-
jàca przez ustawowego przedstawiciela, przedsi´bior-
stwo paƒstwowe lub inna paƒstwowa jednostka orga-
nizacyjna, organizacja spó∏dzielcza, samorzàdowa, za-
wodowa lub inna spo∏eczna osoba prawna lub jednost-
ka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej,
grzywn´ nak∏ada si´ na ustawowego przedstawiciela
zobowiàzanego lub na osob´, do której nale˝y bezpo-
Êrednie czuwanie nad wykonywaniem przez zobowià-
zanego obowiàzków tego rodzaju, jakim jest egzekwo-
wany obowiàzek. JednoczeÊnie mo˝e byç na∏o˝ona
grzywna na zobowiàzanà osob´ prawnà lub jednostk´
organizacyjnà, je˝eli jest to niezb´dne dla przymusze-
nia wykonania obowiàzku.

Art. 121. § 1.127) Grzywna w celu przymuszenia mo-
˝e byç nak∏adana kilkakrotnie w tej samej lub wy˝szej
kwocie, z zastrze˝eniem § 4.

§ 2.128) Z zastrze˝eniem § 5 ka˝dorazowo na∏o˝ona
grzywna nie mo˝e przekraczaç kwoty 5 000 z∏, a w sto-
sunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej kwoty 25 000 z∏.

§ 3.129) Grzywny nak∏adane wielokrotnie nie mogà
∏àcznie przekroczyç kwoty 10 000 z∏, a w stosunku do

————————
125) Przez art. 1 pkt 80 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
126) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 81 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

————————
127) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 11 paêdziernika 1996 r. o zmianie ustawy o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy —
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 146, poz. 680), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 28 grudnia 1996 r.

128) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 127.

129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 127.
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osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposia-
dajàcych osobowoÊci prawnej — 100 000 z∏.

§ 4.130) Je˝eli egzekucja dotyczy spe∏nienia przez
zobowiàzanego obowiàzku wynikajàcego z przepisów
prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy, grzywna w celu przymuszenia jest jedno-
razowa.

§ 5.131) WysokoÊç grzywny, o której mowa w § 4,
stanowi, w przypadku obowiàzku przymusowej roz-
biórki budynku lub jego cz´Êci, iloczyn powierzchni za-
budowy budynku lub jego cz´Êci, obj´tego nakazem
przymusowej rozbiórki, i 1/5 ceny 1 m2 powierzchni
u˝ytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej i og∏oszo-
nej przez Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast132) na podstawie odr´bnych przepisów do obli-
czania premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszcz´dno-
Êciowych ksià˝eczek mieszkaniowych.

Art. 122. § 1. Grzywn´ w celu przymuszenia nak∏a-
da organ egzekucyjny, który dor´cza zobowiàzanemu:

1) odpis tytu∏u wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie o na∏o˝eniu grzywny.

§ 2. Postanowienie o na∏o˝eniu grzywny powinno
zawieraç:
1) wezwanie do uiszczenia na∏o˝onej grzywny w ozna-

czonym terminie z pouczeniem, ˝e w przypadku
nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona
Êciàgni´ta w trybie egzekucji administracyjnej na-
le˝noÊci pieni´˝nych,

2)133) wezwanie do wykonania obowiàzku okreÊlone-
go w tytule wykonawczym w terminie wskazanym
w postanowieniu, z zagro˝eniem, ̋ e w razie niewy-
konania obowiàzku w terminie, b´dà nak∏adane
dalsze grzywny w tej samej lub wy˝szej kwocie,
a w przypadku obowiàzku wynikajàcego z przepi-
sów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy, b´dzie orzeczone wykonanie
zast´pcze.

§ 3. Zobowiàzanemu s∏u˝y prawo zg∏oszenia zarzu-
tów i wniesienia za˝alenia w sprawie prowadzenia po-
st´powania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo
wniesienia za˝alenia na postanowienie o na∏o˝eniu
grzywny.

Art. 123.134) Przepisy art. 122 z zastrze˝eniem
art. 121 § 4 stosuje si´ równie˝ w przypadkach nak∏a-
dania dalszych grzywien w celu przymuszenia, gdy zo-
bowiàzany mimo wezwania nie wykona∏ obowiàzku
okreÊlonego w tytule wykonawczym.

Art. 124. § 1. Na∏o˝one grzywny w celu przymusze-
nia, nieuiszczone w terminie, podlegajà Êciàgni´ciu
w trybie egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nych, okreÊlonym
w niniejszej ustawie.

§ 2. Obowiàzek uiszczenia na∏o˝onych grzywien nie
przechodzi na spadkobierców lub prawonabywców zo-
bowiàzanego.

Art. 125. § 1. W razie wykonania obowiàzku okre-
Êlonego w tytule wykonawczym, na∏o˝one, a nieuisz-
czone lub nieÊciàgni´te grzywny w celu przymuszenia
podlegajà umorzeniu.

§ 2. Postanowienie w sprawie umorzenia grzywny
wydaje organ egzekucyjny na wniosek zobowiàzane-
go. Na postanowienie o odmowie umorzenia grzywny
s∏u˝y za˝alenie.

Art. 126.135) Na wniosek zobowiàzanego, który wy-
kona∏ obowiàzek, grzywny uiszczone lub Êciàgni´te
w celu przymuszenia mogà byç w uzasadnionych przy-
padkach zwrócone w ca∏oÊci lub w cz´Êci. O zwrocie
grzywny postanawia organ egzekucyjny. Paƒstwowe
organy egzekucyjne mogà zwróciç grzywn´ po uzyska-
niu zgody organu wy˝szego stopnia.

Rozdzia∏ 3

Wykonanie zast´pcze

Art. 127. Wykonanie zast´pcze stosuje si´, gdy eg-
zekucja dotyczy obowiàzku wykonania czynnoÊci, któ-
rà mo˝na zleciç innej osobie do wykonania za zobowià-
zanego i na jego koszt.

Art. 128. § 1. W celu zastosowania Êrodka egzeku-
cyjnego okreÊlonego w art. 127 organ egzekucyjny do-
r´cza zobowiàzanemu:

1) odpis tytu∏u wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie, ̋ e obowiàzek obj´ty tytu∏em wyko-
nawczym zostanie w trybie post´powania egzeku-
cyjnego wykonany zast´pczo przez innà osob´ za
zobowiàzanego, na jego koszt i niebezpieczeƒ-
stwo.

§ 2. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania
zast´pczego organ egzekucyjny mo˝e wezwaç zobo-
wiàzanego do wp∏acenia w oznaczonym terminie okre-
Êlonej kwoty tytu∏em zaliczki na koszty wykonania za-
st´pczego, z pouczeniem, ˝e w przypadku niewp∏ace-
nia kwoty w tym terminie zostanie ona Êciàgni´ta
w trybie egzekucji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝-
nych.

————————
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 127, i ze zmianà wprowadzo-
nà przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 7.

131) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. e) ustawy, o której mowa
w przypisie 127; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 usta-
wy z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o post´powa-
niu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 98, poz. 1068),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 wrzeÊnia 2001 r.

132) Od dnia 1 stycznia 2003 r. ministra w∏aÊciwego do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio-
wej, stosownie do art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca
2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu cen-
tralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im
podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253).

133) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 2 ustawy,
o której mowa w przypisie 127, i art. 3 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 7.

————————
134) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 127.
135) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 6.
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§ 3. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania
zast´pczego organ egzekucyjny mo˝e równie˝ nakazaç
zobowiàzanemu dostarczenie posiadanej dokumenta-
cji, a tak˝e posiadanych materia∏ów i Êrodków przewo-
zowych, niezb´dnych do zast´pczego wykonania egze-
kwowanej czynnoÊci, z zagro˝eniem zastosowania od-
powiednich Êrodków egzekucyjnych w razie uchylenia
si´ zobowiàzanego od dostarczenia tych dokumentów,
materia∏ów i Êrodków przewozowych.

§ 4. Zobowiàzanemu s∏u˝y prawo zg∏oszenia zarzu-
tów i wniesienia za˝alenia w sprawie prowadzenia po-
st´powania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo
wniesienia za˝alenia na postanowienie o zastosowa-
niu wykonania zast´pczego.

Art. 129. Organ egzekucyjny mo˝e wydawaç posta-
nowienia w sprawie wezwania zobowiàzanego do
wp∏acenia zaliczek na koszty wykonania zast´pczego
oraz w sprawie dostarczenia dokumentacji, materia-
∏ów i Êrodków przewozowych tak˝e w toku zast´pcze-
go wykonania egzekwowanego obowiàzku. Do tych
postanowieƒ stosuje si´ przepisy art. 128.

Art. 130. Je˝eli w postanowieniu w sprawie wyko-
nania zast´pczego nie wskazano osoby, której zosta∏o
zlecone zast´pcze wykonanie egzekwowanego obo-
wiàzku, organ egzekucyjny zleci wykonanie egzekwo-
wanych czynnoÊci okreÊlonej przez siebie osobie w ter-
minie nie d∏u˝szym ni˝ miesiàc i zawiadomi o tym zo-
bowiàzanego.

Art. 131. Wykonawca odpowiada wobec zobowià-
zanego za rzetelne wykonanie robót, celowe zu˝ycie
materia∏ów dostarczonych przez zobowiàzanego oraz
prawid∏owe korzystanie z jego Êrodków przewozo-
wych. Zobowiàzany mo˝e dochodziç swoich roszczeƒ
bezpoÊrednio od wykonawcy.

Art. 132. § 1. Zobowiàzany ma prawo wglàdu
w czynnoÊci wykonawcy oraz zg∏aszania do organu eg-
zekucyjnego wniosków co do sposobu wykonywania
tych czynnoÊci.

§ 2. Zobowiàzany mo˝e w toku czynnoÊci egzeku-
cyjnych zg∏osiç do organu egzekucyjnego wniosek
o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zast´p-
czego, je˝eli wykonawca na to si´ godzi, a zobowiàza-
ny z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, ˝e egzekwowany obowiàzek
wykona w terminie przez organ egzekucyjny wskaza-
nym. Organ egzekucyjny uwzgl´dni wniosek, je˝eli
uzna to oÊwiadczenie za niebudzàce wàtpliwoÊci. Or-
gan egzekucyjny mo˝e uzale˝niç wyra˝enie zgody na
wniosek zobowiàzanego od z∏o˝enia przez niego za-
bezpieczenia wykonania egzekwowanego obowiàzku
w formie, jakà uzna za wskazanà.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego
w sprawie wniosku o zaniechanie dalszego stosowania
wykonania zast´pczego s∏u˝y zobowiàzanemu za˝ale-
nie.

Art. 133. § 1. O zakoƒczeniu czynnoÊci egzekucyj-
nych w drodze wykonania zast´pczego i o wykonaniu
egzekwowanego obowiàzku organ egzekucyjny zawia-
damia zobowiàzanego. RównoczeÊnie dor´cza mu wy-

kaz kosztów wykonania zast´pczego, z wezwaniem do
uiszczenia na pokrycie tych kosztów odpowiedniej
kwoty w oznaczonym terminie, z uprzedzeniem, ˝e
w razie nieuiszczenia tej kwoty w terminie, zostanie
ona Êciàgni´ta w trybie egzekucji administracyjnej na-
le˝noÊci pieni´˝nych.

§ 2. Je˝eli koszty wykonania zast´pczego sà wyso-
kie albo gdy wykonanie zast´pcze trwa d∏u˝szy okres,
organ egzekucyjny mo˝e przed zakoƒczeniem egzeku-
cji dor´czaç zobowiàzanemu wykazy poczynionych ju˝
kosztów z wezwaniem do ich pokrycia w oznaczonym
terminie. Przepisy § 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 134. Je˝eli zobowiàzany nie wp∏aci∏ w oznaczo-
nym terminie okreÊlonej w postanowieniu o zastoso-
waniu wykonania zast´pczego kwoty tytu∏em zaliczki
na koszty wykonania zast´pczego (art. 128 § 2) lub
kwoty na pokrycie kosztów wykonania zast´pczego
wskazanej w wykazach dor´czonych zobowiàzanemu
w myÊl art. 133, organ egzekucyjny wszczyna egzeku-
cj´ tych nale˝noÊci stosownie do przepisów o egzeku-
cji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych.

Art. 135.136) W sprawach kosztów wykonania za-
st´pczego, nieuregulowanych w art. 127—134, stosuje
si´ przepisy art. 64c—65.

Rozdzia∏ 4

Odebranie rzeczy ruchomej

Art. 136. § 1. Je˝eli zobowiàzany uchyla si´ od obo-
wiàzku wydania oznaczonej rzeczy ruchomej, rzecz ta
mo˝e byç mu przez organ egzekucyjny odebrana w ce-
lu wydania jej wierzycielowi. Dotyczy to równie˝ obo-
wiàzku wydania rzeczy na okreÊlony okres czasu.

§ 2. Odr´bne przepisy okreÊlajà przypadki, w któ-
rych Êrodek egzekucyjny przewidziany w § 1 mo˝e byç
zastosowany przy egzekucji obowiàzku wydania rzeczy
ruchomej oznaczonej tylko co do rodzaju lub gatunku.

§ 3. Ârodek egzekucyjny okreÊlony w § 1 stosuje si´
równie˝, gdy egzekwowany jest obowiàzek zniszczenia
rzeczy ruchomej, nakazany ze wzgl´dów sanitarnych
lub innych wzgl´dów spo∏ecznych, a tak˝e gdy egze-
kwowany obowiàzek polega na ujawnieniu posiadania
oznaczonej rzeczy ruchomej.

Art. 137. § 1. Organ egzekucyjny stosuje Êrodek eg-
zekucyjny okreÊlony w art. 136 równie˝, gdy podlega-
jàca odebraniu rzecz ruchoma znajduje si´ we w∏ada-
niu innej osoby, je˝eli rzecz ta nie zosta∏a wy∏àczona
spod egzekucji (art. 38).

§ 2. Gdy egzekwowany jest obowiàzek zniszczenia
rzeczy ruchomej, nakazany ze wzgl´dów sanitarnych
lub innych spo∏ecznych, rzecz ta podlega odebraniu
w trybie okreÊlonym w art. 136 równie˝, gdy w∏asnoÊç
rzeczy przesz∏a z zobowiàzanego na innà osob´.

Art. 138. Odebrania rzeczy dokonuje egzekutor wy-
znaczony przez organ egzekucyjny (art. 31).
————————
136) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 82 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1
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Art. 139. § 1. Egzekutor, przyst´pujàc do czynnoÊci
egzekucyjnych, dor´cza zobowiàzanemu:

1) odpis tytu∏u wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu
zobowiàzanego do wydania rzeczy okreÊlonej w ty-
tule wykonawczym, z zagro˝eniem, ˝e w razie nie-
wykonania obowiàzku zostanie zastosowany Êro-
dek egzekucyjny w celu odebrania tej rzeczy.

§ 2. Zobowiàzanemu s∏u˝y prawo zg∏oszenia zarzu-
tów i wniesienia za˝alenia w sprawie prowadzenia po-
st´powania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo
wniesienia za˝alenia na postanowienie o zastosowa-
niu Êrodka egzekucyjnego odebrania rzeczy.

Art. 140. Odebranà rzecz wydaje si´ wierzycielowi
lub osobie przez niego do odbioru rzeczy upowa˝nio-
nej, a gdy nie jest to mo˝liwe, odebranà rzecz oddaje
si´ na sk∏ad na koszt i niebezpieczeƒstwo wierzyciela.

Rozdzia∏ 5

Odebranie nieruchomoÊci.
Opró˝nienie lokalu i innych pomieszczeƒ

Art. 141. § 1. Je˝eli egzekwowany jest obowiàzek
wydania nieruchomoÊci albo opró˝nienia lokalu
mieszkalnego lub u˝ytkowego albo innego pomiesz-
czenia, stosuje si´ Êrodek egzekucyjny prowadzàcy do
odebrania zobowiàzanemu nieruchomoÊci albo usu-
ni´cia zobowiàzanego z zajmowanego lokalu lub po-
mieszczenia, w celu wydania tej nieruchomoÊci lub
opró˝nionego lokalu (pomieszczenia) wierzycielowi.
Dotyczy to równie˝ obowiàzku wydania nieruchomoÊci
na oznaczony okres czasu.

§ 2. Egzekucj´ prowadzi si´ przeciw zobowiàzane-
mu, cz∏onkom jego rodziny i domownikom oraz innym
osobom zajmujàcym nieruchomoÊç lub lokal (po-
mieszczenie), które majà byç opró˝nione i wydane.

Art. 142.137) Odebrania nieruchomoÊci lub opró˝-
nienia lokalu i pomieszczeƒ dokonuje egzekutor, wy-
znaczony przez organ egzekucyjny.

Art. 143. § 1. Egzekutor przyst´pujàc do czynnoÊci
egzekucyjnych dor´cza zobowiàzanemu:

1) odpis tytu∏u wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu
do wykonania obowiàzku wydania nieruchomoÊci
albo opró˝nienia lokalu (pomieszczenia) okreÊlo-
nego w tytule wykonawczym, z zagro˝eniem, ˝e
w razie niewykonania obowiàzku zostanie zastoso-
wany Êrodek egzekucyjny w celu odebrania nieru-
chomoÊci lub opró˝nienia lokalu (pomieszczenia).

§ 2. Zobowiàzanemu s∏u˝y prawo zg∏oszenia zarzu-
tów i wniesienia za˝alenia w sprawie prowadzenia po-
st´powania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo
wniesienia za˝alenia na postanowienie w sprawie za-
stosowania Êrodka egzekucyjnego.

Art. 144. Egzekutor usuwa z nieruchomoÊci lub lo-
kalu (pomieszczenia), które majà byç opró˝nione lub
wydane wierzycielowi, znajdujàce si´ tam ruchomoÊci,
z wyjàtkiem tych, które ∏àcznie z nieruchomoÊcià (loka-
lem, pomieszczeniem) podlegajà wydaniu wierzycielo-
wi, i wzywa osoby przebywajàce na tej nieruchomoÊci
lub w tym lokalu (pomieszczeniu) do jego opuszczenia,
z zagro˝eniem zastosowania przymusu bezpoÊrednie-
go, a w razie oporu podejmuje odpowiednie kroki w ce-
lu zastosowania przymusu bezpoÊredniego.

Art. 145. Gdy nieruchomoÊç podlegajàca wydaniu
albo lokal (pomieszczenie) podlegajàce opró˝nieniu sà
zamkni´te, egzekutor zarzàdzi ich otwarcie, przy zasto-
sowaniu przepisów art. 46 i 51.

Art. 146. RuchomoÊci usuni´te z nieruchomoÊci lub
lokalu (pomieszczenia) egzekutor oddaje zobowiàzane-
mu lub osobie doros∏ej spoÊród jego cz∏onków rodziny
i domowników albo na przechowanie innej osobie lub
na sk∏ad, na koszt i niebezpieczeƒstwo zobowiàzanego,
albo zarzàdzi przeniesienie tych ruchomoÊci na koszt
i niebezpieczeƒstwo zobowiàzanego na innà jego nie-
ruchomoÊç lub do innego lokalu (pomieszczenia) zaj-
mowanego przez zobowiàzanego lub przydzielonego
mu w myÊl obowiàzujàcych przepisów.

Art. 147. Je˝eli zobowiàzany mimo wezwania nie
odebra∏ w zakreÊlonym terminie ruchomoÊci oddanych
na przechowanie lub z∏o˝onych na sk∏ad, a koszty prze-
chowania lub sk∏adu mogà byç wy˝sze ni˝ wartoÊç tych
ruchomoÊci, organ egzekucyjny, na wniosek osoby,
u której znajdujà si´ te ruchomoÊci, mo˝e je sprzedaç,
stosujàc odpowiednio przepisy art. 105—107.

Rozdzia∏ 6

Przymus bezpoÊredni

Art. 148. § 1. Przymus bezpoÊredni polega na do-
prowadzeniu do wykonania obowiàzku podlegajàcego
egzekucji drogà zagro˝enia zastosowania lub drogà za-
stosowania bezpoÊrednio skutecznych Êrodków, nie
wy∏àczajàc si∏y fizycznej, w celu usuni´cia oporu zobo-
wiàzanego i oporu innych osób, które stojà na prze-
szkodzie wykonaniu obowiàzku.

§ 2. W szczególnoÊci przymus bezpoÊredni stosuje
si´ w celu doprowadzenia do wykonania przez zobo-
wiàzanego opuszczenia nieruchomoÊci, lokalu (po-
mieszczenia), wydania rzeczy, zaniechania czynnoÊci
lub nieprzeszkadzania innej osobie w wykonywaniu jej
praw, a tak˝e w przypadkach, gdy ze wzgl´du na cha-
rakter obowiàzku stosowanie innych Êrodków egzeku-
cyjnych nie jest mo˝liwe.

Art. 149. Organ egzekucyjny wyznacza egzekutora
(art. 31) w celu przeprowadzenia egzekucji przez zasto-
sowanie przymusu bezpoÊredniego.

Art. 150. § 1. Egzekutor, przyst´pujàc do czynnoÊci
egzekucyjnych, dor´cza zobowiàzanemu:

1) odpis tytu∏u wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu
zobowiàzanego do wykonania obowiàzku wskaza-

————————
137) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 83 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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nego w tytule wykonawczym, z zagro˝eniem zasto-
sowania przymusu bezpoÊredniego.

§ 2. Zobowiàzanemu s∏u˝y prawo zg∏oszenia zarzu-
tów w sprawie prowadzenia post´powania egzekucyj-
nego (art. 33 i 34) oraz prawo wniesienia za˝alenia na
postanowienie w sprawie zastosowania Êrodka egze-
kucyjnego.

§ 3. Je˝eli zw∏oka w wykonaniu obowiàzku mo˝e
zagroziç zdrowiu lub ˝yciu albo spowodowaç niemo˝-
noÊç lub znaczne utrudnienie w dochodzeniu wykona-
nia przez zobowiàzanego obowiàzku, a tak˝e w innych
przypadkach okreÊlonych w odr´bnych przepisach,
mo˝e byç niezw∏ocznie zastosowany przymus bezpo-
Êredni wykonania obowiàzku wynikajàcego z przepisu
prawa, po ustnym wezwaniu organu egzekucyjnego,
bez uprzedniego upomnienia zobowiàzanego oraz bez
dor´czenia mu odpisu tytu∏u wykonawczego i posta-
nowienia o wezwaniu do wykonania obowiàzku (§ 1).

§ 4. OkreÊlone w § 3 zasady stosowania przymusu
bezpoÊredniego dotyczà równie˝ organów celnych
przy sprawowaniu kontroli celnej.

Art. 151.138) Egzekutor mo˝e zastosowaç przymus
bezpoÊredni równie˝ w toku post´powania egzekucyj-
nego, które zosta∏o wszcz´te w celu zastosowania in-
nego ze Êrodków egzekucyjnych, wymienionych
w art. 1a pkt 12 lit. b), gdy ten Êrodek egzekucyjny oka-
za∏ si´ bezskuteczny, a zastosowanie przymusu bezpo-
Êredniego mo˝e doprowadziç do wykonania egzekwo-
wanego obowiàzku. W tym przypadku przepisu art. 150
§ 1 nie stosuje si´, natomiast egzekutor powinien ust-
nie uprzedziç zobowiàzanego, ˝e w razie dalszego
uchylania si´ od wykonania obowiàzku zastosuje przy-
mus bezpoÊredni.

Art. 152. Egzekutor mo˝e w toku czynnoÊci egzeku-
cyjnych zastosowaç przymus bezpoÊredni równie˝ do
innej osoby nieb´dàcej zobowiàzanym, je˝eli jej dzia-
∏alnoÊç lub wstrzymywanie si´ od dzia∏alnoÊci albo jej
zachowanie si´ stanowi przeszkod´ w doprowadzeniu
do wykonania egzekwowanego obowiàzku.

Art. 153. § 1.139) Przymus bezpoÊredni w stosunku
do ̋ o∏nierza w czynnej s∏u˝bie wojskowej albo funkcjo-
nariusza Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Agencji Wywiadu lub Stra˝y Granicznej mo˝e byç
zastosowany tylko przez odpowiednio ˚andarmeri´
Wojskowà lub wojskowy organ porzàdkowy albo or-
gan Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu lub Stra˝y Granicznej.

§ 2.140) Przepisu § 1 nie stosuje si´, gdy ze wzgl´-
dów sanitarnych lub innych spo∏ecznych zachodzi po-

trzeba natychmiastowego wykonania egzekwowane-
go obowiàzku, a ˚andarmerii Wojskowej lub wojsko-
wego organu porzàdkowego albo w∏aÊciwego organu
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu lub Stra˝y Granicznej nie ma na miejscu.

Art. 153a.141) Je˝eli przepisy szczególne przewidu-
jà przymusowe doprowadzenie ˝o∏nierza w czynnej
s∏u˝bie wojskowej, doprowadzenia tego dokonuje ̊ an-
darmeria Wojskowa lub wojskowy organ porzàdkowy. 

DZIA¸ IV

Post´powanie zabezpieczajàce

Rozdzia∏ 1

Przepisy wspólne

Art. 154. § 1.142) Organ egzekucyjny dokonuje za-
bezpieczenia nale˝noÊci pieni´˝nej lub wykonania
obowiàzku o charakterze niepieni´˝nym, je˝eli brak za-
bezpieczenia móg∏by utrudniç lub udaremniç egzeku-
cj´, w szczególnoÊci je˝eli stwierdzono:

— brak p∏ynnoÊci finansowej zobowiàzanego,

— unikanie wykonania przez zobowiàzanego obo-
wiàzku przez nieujawnianie zobowiàzaƒ powstajà-
cych z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie
ksiàg podatkowych,

— dokonywanie przez zobowiàzanego wyprzeda˝y
majàtku.

§ 2. Zabezpieczenie mo˝e byç dokonane tak˝e
przed terminem p∏atnoÊci nale˝noÊci pieni´˝nej lub
przed terminem wykonania obowiàzku o charakterze
niepieni´˝nym.

§ 3. Zabezpieczenie nale˝noÊci pieni´˝nych mo˝e
dotyczyç równie˝ przysz∏ych powtarzajàcych si´
Êwiadczeƒ.

§ 4.143) Zaj´cie zabezpieczajàce przekszta∏ca si´ w za-
j´cie egzekucyjne z dniem wygaÊni´cia decyzji, o któ-
rym mowa w art. 33 § 4 ustawy — Ordynacja podatko-
wa, pod warunkiem ˝e organ podatkowy wystawi tytu∏
wykonawczy nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 14 dni od
dnia wygaÊni´cia decyzji lub od dnia dor´czenia upo-
mnienia, je˝eli dor´czenie to by∏o wymagane.

Art. 155.144) Zabezpieczenie mo˝e byç dokonane
równie˝ przed ustaleniem albo okreÊleniem kwoty na-
le˝noÊci pieni´˝nej lub obowiàzku o charakterze niepie-
ni´˝nym, je˝eli brak zabezpieczenia móg∏by utrudniç
lub udaremniç skuteczne przeprowadzenie egzekucji,
a przepisy odr´bne zezwalajà na takie zabezpieczenie.

————————
138) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 84 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
139) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 56 pkt 2 lit. a)

ustawy wymienionej w przypisie 71 jako pierwsza
i art. 156 pkt 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 35
jako druga.

140) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 56 pkt 2 lit. b)
ustawy wymienionej w przypisie 71 jako pierwsza
i art. 156 pkt 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 35
jako druga.

————————
141) Dodany przez art. 56 pkt 3 ustawy wymienionej w przypi-

sie 71 jako pierwsza.
142) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
143) Dodany przez art. 308 pkt 3 ustawy wymienionej w przy-

pisie 44 jako pierwsza; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 85 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

144) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.
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Art. 155a.145) § 1. Organ egzekucyjny dokonuje za-
bezpieczenia na wniosek wierzyciela i na podstawie
wydanego przez niego zarzàdzenia zabezpieczenia. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, mo˝e równie˝
zg∏osiç:
1)146) organ kontroli skarbowej, 
2)147) dyrektor izby celnej w przypadkach, 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 wniosku tym wyszczegól-
nia si´ sk∏adniki majàtkowe zobowiàzanego, które mo-
gà byç przedmiotem zabezpieczenia.

Art. 156.148) § 1. Zarzàdzenie zabezpieczenia zawie-
ra:
1) oznaczenie wierzyciela,
2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiàza-

nego, jego adresu, a w przypadku zabezpieczania
nale˝noÊci pieni´˝nej na wynagrodzeniu za prac´
zobowiàzanego — oznaczenie zatrudniajàcego go
pracodawcy i jego adres, je˝eli wierzyciel posiada
takà informacj´,

3) podanie treÊci obowiàzku podlegajàcego zabezpie-
czeniu, podstawy prawnej tego obowiàzku,
a w przypadku zabezpieczania nale˝noÊci pieni´˝-
nej — tak˝e okreÊlenie jej wysokoÊci,

4) wskazanie podstawy prawnej zabezpieczenia obo-
wiàzku,

5) wskazanie okolicznoÊci Êwiadczàcych o wystàpie-
niu mo˝liwoÊci utrudnienia bàdê udaremnienia eg-
zekucji,

6) dat´ wydania zarzàdzenia zabezpieczenia, nazw´
wierzyciela, który je wyda∏, oraz podpis z poda-
niem imienia, nazwiska i stanowiska s∏u˝bowego
podpisujàcego, a tak˝e odcisk piecz´ci urz´dowej,

7) klauzul´ organu egzekucyjnego o przyj´ciu zarzà-
dzenia zabezpieczenia do wykonania,

8) pouczenie zobowiàzanego o przys∏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 pie-
ni´˝nych, zarzàdzenie zabezpieczenia, o którym mowa
w § 1, sporzàdza si´ wed∏ug wzoru okreÊlonego w dro-
dze rozporzàdzenia przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych. Wzór zarzàdzenia zabez-
pieczenia powinien zawieraç dane, o których mowa
w § 1, a ponadto umo˝liwiaç elektroniczne przetwarza-
nie tych danych.

Art. 157.148) § 1. Je˝eli obowiàzek, którego dotyczy
zarzàdzenie zabezpieczenia, nie podlega zabezpiecze-
niu w trybie administracyjnym lub zarzàdzenie zabez-
pieczenia nie zawiera treÊci okreÊlonej w art. 156 § 1,
organ egzekucyjny nie przyst´puje do zabezpieczenia.
Na postanowienie organu egzekucyjnego odmawiajà-
ce dokonania zabezpieczenia przys∏uguje wierzycielo-
wi nieb´dàcemu jednoczeÊnie organem egzekucyjnym
za˝alenie.

§ 2. Organ egzekucyjny mo˝e uzale˝niç nadanie
klauzuli o przyj´ciu zarzàdzenia zabezpieczenia do wy-
konania od z∏o˝enia przez wierzyciela kaucji na zabez-
pieczenie roszczeƒ zobowiàzanego o naprawienie
szkód spowodowanych wskutek wykonania zarzàdze-
nia zabezpieczenia.

Art. 157a.149) Organ egzekucyjny mo˝e w ka˝dym
czasie uchyliç lub zmieniç sposób lub zakres zabezpie-
czenia. Na postanowienie w sprawie zmiany lub uchy-
lenia zabezpieczenia s∏u˝y za˝alenie.

Art. 158.150) W przypadku potrzeby organ egzeku-
cyjny mo˝e stosowaç kilka sposobów zabezpieczenia.

Art. 159. § 1.151) Organ egzekucyjny na ˝àdanie zo-
bowiàzanego, z zastrze˝eniem § 2, uchyla zabezpiecze-
nie, je˝eli wniosek o wszcz´cie post´powania egzeku-
cyjnego nie zosta∏ zg∏oszony w terminie 30 dni od do-
konania zabezpieczenia nale˝noÊci pieni´˝nej, a w ter-
minie 3 miesi´cy od dokonania zabezpieczenia
w zwiàzku z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 33
§ 4 ustawy — Ordynacja podatkowa lub zabezpieczenia
obowiàzku o charakterze niepieni´˝nym.

§ 1a.152) O uchyleniu zabezpieczenia organ egzeku-
cyjny wydaje postanowienie. Na postanowienie to
przys∏uguje za˝alenie zobowiàzanemu i wierzycielowi
nieb´dàcemu jednoczeÊnie organem egzekucyjnym.

§ 2. Termin okreÊlony w § 1 mo˝e byç przez organ
egzekucyjny przed∏u˝ony na wniosek wierzyciela, je˝e-
li z uzasadnionych przyczyn post´powanie egzekucyj-
ne nie mog∏o byç wszcz´te, jednak˝e termin wszcz´cia
post´powania egzekucyjnego co do obowiàzku o cha-
rakterze niepieni´˝nym mo˝e byç przed∏u˝ony tylko
o okres do trzech miesi´cy.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego
w sprawie przed∏u˝enia terminu okreÊlonego w § 1 lub
odmowy przed∏u˝enia tego terminu s∏u˝y wierzycielo-
wi i zobowiàzanemu za˝alenie.

Art. 160. § 1. Zabezpieczenie nie mo˝e zmierzaç do
tego, aby stanowi∏o wykonanie obowiàzku.

§ 2. W drodze zabezpieczenia nie mo˝na stosowaç
przeciw zobowiàzanemu przymusu bezpoÊredniego.

————————
145) Dodany przez art. 1 pkt 87 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
146) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 39.
147) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 9 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 31.
148) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

————————
149) Dodany przez art. 1 pkt 89 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
151) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
152) Dodany przez art. 1 pkt 91 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
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Art. 161.153) Zaj´te w celu zabezpieczenia ruchomo-
Êci, o których mowa w art. 104 § 2 pkt 1 i 2, albo które
mogà straciç na wartoÊci w przypadku ich przechowy-
wania, mogà byç sprzedane bezpoÊrednio po ich zaj´-
ciu. Zaj´te w celu zabezpieczenia inne ruchomoÊci mo-
gà byç sprzedane w drodze egzekucji administracyjnej,
je˝eli w razie niesprzedania straci∏yby znacznie na war-
toÊci albo je˝eli dozór zaj´tych przedmiotów powodu-
je znaczne koszty. Dotyczy to równie˝ zaj´tego w celu
zabezpieczenia inwentarza ̋ ywego, w razie gdy d∏u˝nik
odmawia przyj´cia go pod dozór. Uzyskana ze sprzeda-
˝y kwota podlega z∏o˝eniu do depozytu organu egze-
kucyjnego.

Art. 162. § 1. W razie zbiegu post´powania zabez-
pieczajàcego prowadzonego przez organ egzekucji ad-
ministracyjnej i organ egzekucji sàdowej, przepisów
art. 62 nie stosuje si´, chyba ˝e w myÊl przepisów Ko-
deksu post´powania cywilnego rzecz stanowiàca
przedmiot zabezpieczenia podlega sprzeda˝y.

§ 2. W razie zbiegu post´powania zabezpieczajàce-
go prowadzonego przez dwa lub wi´cej organów egze-
kucji administracyjnej, ma odpowiednie zastosowanie
art. 63.

Art. 163. § 1.154) Przepisy art. 64c stosuje si´ od-
powiednio do op∏at za czynnoÊci zabezpieczenia i wy-
datków zwiàzanych z post´powaniem zabezpieczajà-
cym, je˝eli post´powanie egzekucyjne zosta∏o 
wszcz´te.

§ 2.155) Organ egzekucyjny obcià˝a wierzyciela
op∏atami za czynnoÊci zabezpieczajàce oraz wydatkami
zwiàzanymi z zabezpieczeniem, je˝eli post´powanie
egzekucyjne nie zosta∏o wszcz´te wskutek braku wnio-
sku, o którym mowa w art. 159 § 2, lub wniosek ten nie
zosta∏ uwzgl´dniony, a je˝eli nie zosta∏o wszcz´te z in-
nych powodów — wydatkami zwiàzanymi z post´po-
waniem zabezpieczajàcym. Przepis art. 64c § 7 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 2a.156) Nie pobiera si´ op∏at, o których mowa
w § 2, je˝eli wierzyciel jest jednoczeÊnie organem eg-
zekucyjnym dokonujàcym zabezpieczenia.

§ 3. Organ egzekucyjny mo˝e za˝àdaç od wierzycie-
la wp∏aty zaliczki na pokrycie wydatków zwiàzanych
z post´powaniem zabezpieczajàcym i uzale˝niç zabez-
pieczenie od wp∏acenia tej zaliczki.

§ 4.157) Przepisy art. 65 stosuje si´ równie˝ do wy-
datków post´powania zabezpieczajàcego.

Rozdzia∏ 2
Zabezpieczenie nale˝noÊci pieni´˝nych

Art. 164.158) § 1. Organ egzekucyjny, z zastrze˝e-
niem § 2, po wydaniu zarzàdzenia zabezpieczenia do-
konuje zabezpieczenia nale˝noÊci pieni´˝nej przez:
1) zaj´cie pieni´dzy, wynagrodzenia za prac´, wierzy-

telnoÊci z rachunków bankowych, innych wierzy-
telnoÊci i praw majàtkowych lub ruchomoÊci, 

2) obcià˝enie nieruchomoÊci zobowiàzanego hipote-
kà przymusowà, w tym przez z∏o˝enie dokumen-
tów do zbioru dokumentów w przypadku nierucho-
moÊci, która nie ma urzàdzonej ksi´gi wieczystej,

3) obcià˝enie statku morskiego zastawem wpisanym
do rejestru okr´towego,

4) ustanowienie zakazu zbywania i obcià˝ania nieru-
chomoÊci, 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 pra-
wa do lokalu mieszkalnego, spó∏dzielczego prawa
do lokalu u˝ytkowego lub prawa do domu jednoro-
dzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej.

§ 2. Je˝eli organ egzekucyjny nie jest jednoczeÊnie
wierzycielem, obcià˝enia nieruchomoÊci hipotekà
przymusowà dokonuje wierzyciel. 

§ 3. Przed skierowaniem wniosku do sàdu o usta-
nowienie hipoteki przymusowej wierzyciel wyst´puje
do organu egzekucyjnego o nadanie tytu∏owi wyko-
nawczemu lub zarzàdzeniu zabezpieczenia klauzuli
o skierowaniu tytu∏u wykonawczego do egzekucji lub
zarzàdzenia zabezpieczenia do wykonania.

§ 4. Do zaj´cia zabezpieczajàcego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o zaj´ciu egzekucyjnym pieni´dzy,
wynagrodzenia za prac´, Êwiadczeƒ z zaopatrzenia
emerytalnego oraz ubezpieczenia spo∏ecznego, egze-
kucj´ z rachunków bankowych, innych wierzytelnoÊci
pieni´˝nych, praw z papierów wartoÊciowych zapisa-
nych na rachunku papierów wartoÊciowych oraz z wie-
rzytelnoÊci z rachunku pieni´˝nego, papierów warto-
Êciowych niezapisanych na rachunku papierów warto-
Êciowych, weksla, autorskich praw majàtkowych
i praw pokrewnych oraz w∏asnoÊci przemys∏owej,
udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià,
pozosta∏ych praw majàtkowych oraz ruchomoÊci.

§ 5. Zaj´cie zabezpieczajàce nie mo˝e dotyczyç rze-
czy lub praw zwolnionych z egzekucji.

Art. 165.158) § 1. Wydane w formie dokumentu pa-
piery wartoÊciowe zaj´te w celu zabezpieczenia nale˝-
noÊci pieni´˝nych podlegajà z∏o˝eniu do depozytu or-
ganu egzekucyjnego.

§ 2. Zaj´te pieniàdze w celu zabezpieczenia wp∏aca
si´ na wydzielony oprocentowany rachunek bankowy
organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielo-
nym przez bank dla wk∏adów wyp∏acanych na ka˝de ̋ à-
danie, z zastrze˝eniem § 3.

————————
153) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 3

pkt 23 ustawy, o której mowa w przypisie 6.
154) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
155) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
156) Dodany przez art. 1 pkt 92 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
157) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 92 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

————————
158) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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§ 3. Je˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika, ˝e zabez-
pieczenie trwaç b´dzie d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce, zaj´te pie-
niàdze, na wniosek zobowiàzanego, wp∏aca si´ na ra-
chunek lokaty terminowej. 

§ 4. Zaj´ta wierzytelnoÊç po nadejÊciu terminu jej
p∏atnoÊci przez d∏u˝nika tej wierzytelnoÊci zrealizowa-
na jest w celu zabezpieczenia przez przekazanie jej na
rachunek, o którym mowa w § 2. Tak samo przekazy-
wane sà zaj´te w celu zabezpieczenia wynagrodzenia
za prac´ i inne nale˝noÊci p∏atne w przysz∏oÊci, bez po-
nawiania ich zaj´cia a˝ do wysokoÊci nale˝noÊci zabez-
pieczonej.

Art. 166.158) Na wniosek zobowiàzanego, zabezpie-
czenie nale˝noÊci pieni´˝nej mo˝e byç dokonane przez
z∏o˝enie kaucji. Je˝eli zobowiàzany sk∏ada wniosek
o przyj´cie kaucji w gotówce albo wniosek o przyj´cie
kaucji w innej postaci zostanie uwzgl´dniony przez or-
gan egzekucyjny, organ ten okreÊla kwot´ kaucji, nie
wy˝szà jednak od nale˝noÊci podlegajàcej zabezpie-
czeniu.

Art. 166a.159) § 1. Zobowiàzany nie mo˝e rozporzà-
dzaç sk∏adnikiem majàtkowym zaj´tym w celu zabez-
pieczenia, z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. W okresie zabezpieczenia mogà byç dokony-
wane za zgodà organu egzekucyjnego wyp∏aty z zaj´-
tego w celu zabezpieczenia rachunku bankowego zo-
bowiàzanego, po przedstawieniu przez niego wiary-
godnych dokumentów Êwiadczàcych o koniecznoÊci
poniesienia tych wydatków dla wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

Art. 166b.159) W post´powaniu zabezpieczajàcym
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 31—34, art. 36,
art. 38, art. 40, art. 45—54, art. 71 i art. 168d.

Rozdzia∏ 3

Zabezpieczenie obowiàzków o charakterze 
niepieni´˝nym

Art. 167. § 1.160) Organ egzekucyjny w zarzàdzeniu
zabezpieczenia wykonania obowiàzku o charakterze
niepieni´˝nym okreÊla Êrodek zabezpieczania lub innà
czynnoÊç, które stosownie do okolicznoÊci sà zastoso-
wane.

§ 2. Przy wyborze Êrodka zabezpieczenia organ eg-
zekucyjny uwzgl´dni interesy stron w takiej mierze,
aby wierzycielowi zapewniç wykonanie obowiàzku,
a zobowiàzanego nie obcià˝aç ponad potrzeb´.

Art. 168. Organ egzekucyjny mo˝e w razie potrzeby
zastosowaç tak˝e Êrodki zabezpieczenia przewidziane
w art. 164 § 1. W szczególnoÊci mo˝e byç dokonane za-
j´cie pieni´dzy, wynagrodzenia za prac´, wierzytelno-
Êci z rachunków bankowych i wk∏adów oszcz´dnoÊcio-
wych oraz innych wierzytelnoÊci, je˝eli w ten sposób
zabezpieczy si´ pokrycie przez zobowiàzanego kosz-
tów wykonania zast´pczego.

DZIA¸ IVa161)

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów
ustawy

Rozdzia∏ 1

OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza

Art. 168a. Osoba, która roÊci sobie prawo do rzeczy
lub prawa majàtkowego, z których przeprowadzono
egzekucj´ przez sprzeda˝ rzeczy lub wykonanie prawa
majàtkowego, mo˝e dochodziç od zobowiàzanego od-
szkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywil-
nego dotyczàcych odpowiedzialnoÊci za wyrzàdzonà
szkod´.

Art. 168b. Zobowiàzany mo˝e dochodziç odszko-
dowania od wierzyciela lub organu egzekucyjnego, na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, za szkody
wyrzàdzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa
wszcz´cia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej
lub post´powania zabezpieczajàcego.

Art. 168c. D∏u˝nik zaj´tej wierzytelnoÊci, który nie
wykona∏ lub nienale˝ycie wykona∏ cià˝àce na nim obo-
wiàzki zwiàzane z realizacjà zaj´cia egzekucyjnego lub
zabezpieczajàcego wierzytelnoÊci lub prawa majàtko-
wego, odpowiada za wyrzàdzone przez to wierzycielo-
wi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Rozdzia∏ 2

OdpowiedzialnoÊç porzàdkowa

Art. 168d. § 1. Na osob´, która wbrew cià˝àcemu na
niej obowiàzkowi odmawia udzielenia organowi egze-
kucyjnemu informacji lub wyjaÊnieƒ niezb´dnych do
prowadzenia egzekucji albo udziela fa∏szywych infor-
macji lub wyjaÊnieƒ, mo˝e byç na∏o˝ona kara pieni´˝-
na w wysokoÊci nieprzekraczajàcej pi´ciokrotnego naj-
ni˝szego wynagrodzenia za prac´ okreÊlonego w od-
r´bnych przepisach. 

§ 2. Je˝eli ˝àdanie udzielenia informacji lub wyja-
Ênieƒ by∏o skierowane do osoby prawnej lub innej jed-
nostki organizacyjnej, kar´ pieni´˝nà nak∏ada si´ na
pracownika odpowiedzialnego za udzielenie informacji
lub wyjaÊnieƒ, a gdyby ustalenie takiego pracownika
by∏o utrudnione — kar´ pieni´˝nà nak∏ada si´ na odpo-
wiedzialnego kierownika.

§ 3. Kar´, o której mowa w § 1, mo˝na na∏o˝yç rów-
nie˝ na zobowiàzanego, który nie powiadamia organu
egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu, a tak-
˝e zarzàdc´ nieruchomoÊci, który bez usprawiedliwio-
nej przyczyny nie sk∏ada sprawozdania lub nie wyko-
nuje polecenia organu egzekucyjnego. 

§ 4. W przypadku uchybienia obowiàzkowi, o którym
mowa w § 1, przez ̋ o∏nierza, zamiast na∏o˝enia kary pie-
ni´˝nej wyst´puje si´ do dowódcy jednostki wojskowej,
w której ˝o∏nierz ten pe∏ni s∏u˝b´, z wnioskiem o pocià-
gni´cie go do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.————————

159) Dodany przez art. 1 pkt 94 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 1.

160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

————————
161) Dodany przez art. 1 pkt 96 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
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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 nieprzekracza-
jàcej pi´ciokrotnego najni˝szego wynagrodzenia za
prac´ okreÊlonego w odr´bnych przepisach.

§ 2. Kara, o której mowa w § 1, mo˝e byç powtarza-
na w przypadku uchylania si´ od wykonania, w dodat-
kowo wyznaczonych terminach, obowiàzków wynika-
jàcych z zaj´cia egzekucyjnego lub zabezpieczajàcego. 

§ 3. Je˝eli d∏u˝nikiem zaj´tej wierzytelnoÊci jest oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej, kar´ pieni´˝nà nak∏ada si´ na wy-
znaczonego pracownika, a je˝eli nie zosta∏ wyznaczony
— kierownika bezpoÊrednio odpowiedzialnego za reali-
zacj´ zaj´cia, a w spó∏ce prawa handlowego — odpo-
wiedzialnego cz∏onka zarzàdu, natomiast w spó∏ce cy-
wilnej — odpowiedzialnego wspólnika.

§ 4. Postanowienie w sprawie na∏o˝enia kary pie-
ni´˝nej wydaje organ egzekucyjny, z zastrze˝eniem § 5.

§ 5. Je˝eli egzekucj´ z wierzytelnoÊci prowadzi or-
gan egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 3—5, 7 i 8,
postanowienie 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.

DZIA¸ V

Przepisy wprowadzajàce i  koƒcowe

Art. 169. Post´powanie egzekucyjne i zabezpiecza-
jàce, toczàce si´ w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, b´dzie prowadzone w dalszym ciàgu w myÊl prze-
pisów tej ustawy i przez organy w niej wskazane.

Art. 170.162) § 1. Pozostajà w mocy przepisy ustaw
szczególnych dotyczàce administracyjnego post´po-
wania zabezpieczajàcego na podstawie orzeczenia pro-
kuratora, sàdu, organów administracji celnej lub orga-
nów kontroli administracji publicznej o zabezpieczeniu
rzeczy, w stosunku do których mo˝e byç orzeczony
przepadek. 

§ 2. W post´powaniu o zabezpieczenie, o którym
mowa w § 1, postanowienie o wy∏àczeniu wydaje na-
czelnik urz´du skarbowego, stosujàc przepisy niniej-
szej ustawy. Na postanowienie o wy∏àczeniu przys∏u-
guje prawo wniesienia za˝alenia organowi, który wy-
da∏ postanowienie o zabezpieczeniu, oraz wierzycielo-
wi. Do czasu rozstrzygni´cia za˝alenia dokonane czyn-
noÊci egzekucyjne pozostajà w mocy.

Art. 171. (pomini´ty).163)

Art. 172. (pomini´ty).163)

Art. 173. (skreÊlony).164)

Art. 174.165) Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rozciàgnàç stosowanie w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci przepisów dzia∏u II rozdzia∏u 6 w zakresie przecho-
wywania, oszacowania i sprzeda˝y zaj´tych ruchomo-
Êci na okreÊlone ruchomoÊci, które sta∏y si´ w∏asno-
Êcià Skarbu Paƒstwa na podstawie przepisów o likwi-
dacji mienia, o przepadku mienia, z tytu∏u spadków lub
z innych tytu∏ów albo gdy Skarb Paƒstwa na podstawie
szczególnych przepisów jest upowa˝niony do sprzeda-
˝y cudzej ruchomoÊci. Rozporzàdzenie to w szczegól-
noÊci okreÊli przypadki, w których mo˝e nastàpiç nie-
odp∏atne przekazanie ruchomoÊci lub ich niszczenie,
a tak˝e sposób rozliczania wydatków zwiàzanych
z przechowywaniem lub sprzeda˝à ruchomoÊci niesta-
nowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa.
————————
162) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 97 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
163) Zamieszczony w obwieszczeniu.
164) Przez art. 1 pkt 98 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
165) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 99 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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