
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 września 2017 r.  

 

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

 

(druk nr 589) 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1277, 1343 i 1452) 

 

[Art. 49a. 

1. Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonanie postanowienia o udzieleniu 

zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela 

opłaty stałej. 

2. Nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzymania przez 

wierzyciela wezwania do zapłaty powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania 

czynności. 

3. (utracił moc). 

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych, 

wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora.] 

 

<Art. 49a. 

1. Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz wykonanie postanowienia o 

udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego jest uzależnione od uiszczenia 

przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego. 

2. Komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia opłaty tymczasowej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu wniosku lub odmowy dokonania 

czynności. 

3. W razie nieuiszczenia opłaty tymczasowej w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

komornik zwraca wniosek lub odmawia dokonania czynności. 
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4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych, 

wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora.> 

 

<Art. 49b. 

1. W razie skutecznego przeprowadzenia egzekucji świadczenia niepieniężnego 

komornik pobiera od dłużnika opłatę uzupełniającą w wysokości różnicy między 

opłatą ostateczną a uiszczoną przez wierzyciela opłatą tymczasową. 

2. W razie skutecznego wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia 

niepieniężnego, niecelowego wszczęcia postępowania albo umorzenia postępowania 

na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego komornik pobiera opłatę uzupełniającą od wierzyciela. 

3. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w 

wyznaczonym terminie, opłata ostateczna wynosi 1/25 przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego. Jeżeli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek przed doręczeniem 

mu wezwania, komornik nie pobiera opłaty. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się. 

4. W celu pobrania opłaty uzupełniającej komornik wydaje postanowienie, w którym 

wzywa wierzyciela albo dłużnika do uiszczenia opłaty uzupełniającej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się 

podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, komornik zwraca 

wierzycielowi różnicę między uiszczoną opłatą tymczasową a opłatą ostateczną, a w 

przypadku, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie – całą opłatę tymczasową.> 

 

[Art. 50. 

Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego.] 

 

Art. 51. 

1. [Opłata stała wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:] 

<Ostateczna opłata stała wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:> 

1)   wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w 

przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej 

izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa; 
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2)   wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za 

wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości; 

3)   opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej 

izby[.]<;> 

<4) egzekucję odebrania rzeczy.> 

2.  Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń 

stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i 

podobnych. 

3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, 

obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę. 

 

[Art. 54. 

Za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. 51 

pobiera się opłatę stałą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a w 

razie podjęcia egzekucji na skutek dalszych naruszeń posiadania, opłatę zwiększa się 

każdorazowo o 100%.] 

<Art. 54. 

Za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w 

art. 51 pobiera się ostateczną opłatę stałą w wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, a w razie podjęcia egzekucji na skutek dalszych naruszeń posiadania, 

opłatę zwiększa się każdorazowo o 100%.> 

 

[Art. 57. 

Za wszystkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów 

porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pobiera się opłatę 

stałą w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.] 


