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Senat Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa

PETYCJA
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.
w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach składam petycję w interesie
publicznym, której celem jest podjęcie działań legislacyjnych w przedmiocie zmiany
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie wyłączeń
od egzekucji przedmiotów należących do rolnika.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach informuję, że wyrażam zgodę na
publikację na stronie internetowej Senatu mojego imienia i nazwiska. Stosownie do
art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
O sposobie załatwienia petycji proszę poinformować mnie elektronicznie na adres
mailowy:

lub na skrzynkę odbiorczą ePUAP (

).

Kamil Łagocki
Załączniki:
projekt proponowanej ustawy wraz z uzasadnieniem

projekt z 14 września 2019 r.

USTAWA Z DN.............. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO
Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
2019 r. poz. 1460 z późn. zm.) wprowadza wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 830
2) po art. 831 dodaje się art. 8311 w brzmieniu:
„Art. 8311. § 1. Jeżeli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne,
egzekucji nie podlegają również:
1) jeden koń wraz z uprzężą, jedna krowa, dwie kozy, jeden tryk i dwie owce, jedna
maciora oraz dziesięć sztuk drobiu;
2) jedna jałówka lub cieliczka w przypadku braku krowy;
3) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza, o którym mowa w pkt 1 i 2, aż do
najbliższych zbiorów;
4) jeden pług, jeden zespół bron, jeden kultywator, jeden kierat, jedna sieczkarnia,
jeden wóz, jedne sanie robocze;
5) zboże lub inne ziemiopłody, niezbędne do najbliższych siewów lub najbliższego
sadzenia w gospodarstwie rolnym zobowiązanego;
6) zwierzęta gospodarskie w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu
potomstwa oraz to potomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do
4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;
7) zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeżeli ich waga nie odpowiada warunkom
handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu
przeprowadzenia egzekucji;
8) jeden ciągnik na 25 ha powierzchni gruntów, nie mniej jednak niż jeden ciągnik
na gospodarstwo rolne, wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do
uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
9) jeden silnik elektryczny;

10) podstawowe maszyny i narzędzia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy
w gospodarstwie rolnym zobowiązanego;
11) podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej
technologii produkcji w gospodarstwie specjalistycznym zobowiązanego;
12) zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika
i maszyn rolniczych na okres do zakończenia cyklu produkcyjnego;
13) nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok
gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;
14) stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych 6 miesięcy nośności;
15) stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowe, co do
których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór z tych zwierząt;
16) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza, o którym mowa w pkt 6, 7, 14 i 15, aż do
najbliższych zbiorów;
17) zapasy opału na okres 6 miesięcy;
18) zaliczki kontraktacyjne.
§ 2. Egzekucji nie podlega ponadto nadwyżka inwentarza żywego ponad ilości
określone w § 1, jeżeli komornik sądowy, po uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta), uzna ją za niezbędną do prowadzenia tego gospodarstwa
rolnego, a dłużnik zobowiąże się do spłacenia egzekwowanej należności w terminie
lub w ratach określonych przez wierzyciela. W przypadku niedotrzymania przez
dłużnika

warunków

spłaty

należności

podjęte

zostaną

dalsze

czynności

egzekucyjne.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, egzekucji nie podlega także taka ilość
paszy,

jaka

jest

niezbędna

do

utrzymania

inwentarza

żywego

objętego

wyłączeniem.
§ 4. Wyłącza się spod egzekucji zajęte zwierzęta gospodarskie, wpisane do ksiąg
zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli,
jeżeli nie mogą być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo
rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli.

§ 5. Wierzytelność pieniężna, przypadająca rolnikowi z tytułu umowy kontraktacji,
może być zajęta do wysokości 25% należności za dostarczony towar bez
uwzględnienia ewentualnych potrąconych pożyczek i zaliczek kontraktacyjnych.
§ 6. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do świadczeń w naturze przypadających
rolnikowi z tytułu umowy kontraktacyjnej”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Art. 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie
określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie
podlegają egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1385).

UZASADNIENIE
W obecnym stanie prawnym problematyka wyłączeń od egzekucji przedmiotów
należących do rolnika uregulowana jest w akcie prawnym rangi podustawowej tj.
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia
przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają
egzekucji (Dz.U. 2017 r. poz. 1385). W ocenie wnioskodawcy, powyższe rozwiązanie jest
nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.
źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. W myśl zaś art. 92 ust. 1
Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie
szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno
określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania
oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Mając na uwadze powyższe, w rozporządzeniu nie
powinno się regulować stanów faktycznych, do których wymagane jest wydanie ustawy.
Rozporządzenie winno być wydawane jedynie w celu wykonania ustawy, nie zaś jej
zastąpienia. W ocenie wnioskodawcy, problematyka wyłączeń od egzekucji przedmiotów
należących do rolnika, powinna być uregulowana w ustawie. W związku z powyższym
należy, w ocenie wnioskodawcy:
➢ uchylić art. 830 k.p.c., będący podstawą wydania przytaczanego powyżej
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,
➢ dodać art. 8311 k.p.c., który uregulowałby problematykę przedmiotów należących
do rolnika, które nie podlegają egzekucji w drodze ustawy.
Proponowana ustawa spełnia postulat regulowania praw i obowiązków w akcie
prawnym rangi ustawowej oraz postulat spójności systemu prawnego. Rozwiązania
legislacyjne zawarte w niniejszej petycji są „kopią” rozwiązań zawartych w art. 8a ustawy
z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r.
poz.

1438).

Nie

znajduje

uzasadnienia

odmienne

problematyki w egzekucji sądowej i administracyjnej.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.
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