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1541
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Na podstawie art. 6 § 2, art. 15 § 5, art. 26 § 2, art. 65,
art. 67 § 1, art. 67c § 7 i 15, art. 109 § 1, art. 110r § 2 oraz
art. 156 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r.
Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28,
poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068,
Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368) zarzàdza si´, co
nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb post´powania wierzycieli nale˝noÊci pieni´˝nych przy podejmowaniu czynnoÊci zmierzajàcych
do zastosowania Êrodków egzekucyjnych,

2) nale˝noÊci pieni´˝ne, których egzekucja mo˝e byç
wszcz´ta bez uprzedniego dor´czenia upomnienia,
3) sposób ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych i wydatków post´powania zabezpieczajàcego oraz przypadki, w których wydatki te
ustala si´ w formie zrycza∏towanej,
4) wysokoÊç wynagrodzenia bieg∏ego skarbowego za
oszacowanie wartoÊci ruchomoÊci lub prawa majàtkowego,
5) szczególny tryb post´powania przy sprzeda˝y zaj´tych ruchomoÊci ulegajàcych szybkiemu zepsuciu,
6) szczególny tryb post´powania przy przechowywaniu i sprzeda˝y zaj´tych ruchomoÊci ze szlachetnych metali, kamieni szlachetnych i pó∏szlachetnych, pere∏ naturalnych i hodowlanych oraz korali
i bursztynów,
7) sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci,
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8) wzory druków stosowanych w egzekucji lub zabezpieczaniu nale˝noÊci pieni´˝nych.
2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) kosztownoÊciach — rozumie si´ przez to ruchomoÊci wykonane ze szlachetnych metali, kamieni szlachetnych i pó∏szlachetnych, pere∏ naturalnych i hodowlanych, korali oraz bursztynów, niestanowiàce
dóbr kultury w rozumieniu odr´bnych przepisów,
2) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji,
3) wydatkach egzekucyjnych — rozumie si´ przez to
równie˝ wydatki zwiàzane z zabezpieczaniem nale˝noÊci pieni´˝nej.
Rozdzia∏ 2
Tryb post´powania wierzycieli nale˝noÊci pieni´˝nych
przy podejmowaniu czynnoÊci zmierzajàcych do zastosowania Êrodków egzekucyjnych
§ 2. Wierzyciel jest obowiàzany do systematycznej
kontroli terminowoÊci zap∏aty zobowiàzaƒ pieni´˝nych.
§ 3. 1. Je˝eli nale˝noÊç nie zostanie zap∏acona
w terminie okreÊlonym w decyzji lub wynikajàcym
z przepisu prawa, wierzyciel, z zastrze˝eniem ust. 2,
wysy∏a do zobowiàzanego upomnienie, z zagro˝eniem
wszcz´cia egzekucji po up∏ywie siedmiu dni od dnia
dor´czenia upomnienia.
2. Wierzyciel mo˝e wszczàç post´powanie egzekucyjne bez uprzedniego dor´czenia upomnienia w przypadkach okreÊlonych w § 13.
3. Wzór upomnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Upomnienie sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiàzanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy.
2. Upomnienie oznacza si´ kolejnym numerem
ewidencji upomnieƒ.
3. Ewidencj´ upomnieƒ prowadzi si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
4. Wierzyciel wysy∏a upomnienie za poÊrednictwem paƒstwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci
publicznej „Poczta Polska” przesy∏kà poleconà listowà
za potwierdzeniem odbioru, zamieszczajàc na druku
potwierdzenia odbioru numer, o którym mowa
w ust. 2, poprzedzony symbolem „Up”. Upomnienie
mo˝e byç równie˝ dor´czone bezpoÊrednio przez wierzyciela w sposób okreÊlony w Kodeksie post´powania
administracyjnego.
5. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru upomnienia w ciàgu dwudziestu dni od daty
nadania, wierzyciel sk∏ada reklamacj´ w jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej, w której nadano upomnienie. W przypadku zagini´cia upomnienia lub bra-
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ku dowodu dor´czenia zobowiàzanemu upomnienia,
wysy∏a si´ je ponownie.
§ 5. 1. Po bezskutecznym up∏ywie terminu okreÊlonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytu∏ wykonawczy.
2. Wzór tytu∏u wykonawczego stanowi za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 6. 1. Je˝eli wierzyciel nie jest jednoczeÊnie organem egzekucyjnym, niezw∏ocznie kieruje tytu∏ wykonawczy do w∏aÊciwego miejscowo naczelnika urz´du
skarbowego.
2. Je˝eli wierzyciel jest jednoczeÊnie organem egzekucyjnym, bezzw∏ocznie stosuje Êrodek egzekucyjny,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.
3. Je˝eli wierzycielowi b´dàcemu jednoczeÊnie organem egzekucyjnym nie jest znany znajdujàcy si´ na
terenie jego dzia∏ania majàtek zobowiàzanego, z którego mo˝e prowadziç egzekucj´, kieruje tytu∏ wykonawczy do organu egzekucyjnego uprawnionego do dochodzenia tego samego rodzaju nale˝noÊci pieni´˝nych, na którego terenie znajduje si´ majàtek zobowiàzanego.
4. Wierzyciel b´dàcy jednoczeÊnie organem egzekucyjnym, inny ni˝ urzàd skarbowy, mo˝e skierowaç
tytu∏ wykonawczy do w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego przed zastosowaniem Êrodków egzekucyjnych we w∏asnym zakresie, je˝eli nale˝noÊç pieni´˝na obj´ta tytu∏em wykonawczym podlega odprowadzeniu na rachunek urz´du skarbowego.
5. Je˝eli wierzyciel jest jednoczeÊnie organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania Êrodków egzekucyjnych w ograniczonym zakresie, ale prowadzona przez niego egzekucja okaza∏a si´ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci bezskuteczna, niezw∏ocznie kieruje odpis tytu∏u wykonawczego zaopatrzonego w klauzul´ o skierowaniu go do egzekucji do w∏aÊciwego miejscowo naczelnika urz´du skarbowego.
6. Wierzyciel, sporzàdzajàc odpis tytu∏u wykonawczego, oznacza cel, któremu ma s∏u˝yç, i jego liczb´ porzàdkowà. Kierujàc odpis tytu∏u wykonawczego do
w∏aÊciwego organu egzekucyjnego lub rekwizycyjnego, wierzyciel okreÊla kwotowo rozmiar egzekucji, jakà
ma przeprowadziç ten organ.
7. Wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu
posiadane informacje o majàtku i êród∏ach dochodu
zobowiàzanego.
8. Je˝eli zobowiàzany zalega z uiszczeniem nale˝noÊci, od których ustalenia lub okreÊlenia przys∏uguje
mu powództwo do sàdu lub Êrodek zaskar˝enia,
i wniós∏ takie powództwo lub Êrodek, wierzyciel stosuje Êrodki egzekucyjne we w∏asnym zakresie bàdê przesy∏a tytu∏ wykonawczy do naczelnika urz´du skarbowego lub organu rekwizycyjnego tylko wówczas, gdy
wniesienie Êrodka prawnego nie wstrzymuje obowiàzku zap∏aty. Je˝eli jednak wierzyciel uzna, ˝e okolicznoÊci sprawy uzasadniajà zaniechanie wszcz´cia egzekucji — zawiesza post´powanie.
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9. Przed zastosowaniem Êrodków egzekucyjnych
we w∏asnym zakresie bàdê wys∏aniem tytu∏u wykonawczego lub jego odpisu do naczelnika urz´du skarbowego albo organu rekwizycyjnego wierzyciel sprawdza, czy nale˝noÊç nie wp∏yn´∏a na jego rachunek bankowy lub za poÊrednictwem Poczty Polskiej albo nie zosta∏a wp∏acona bezpoÊrednio gotówkà do kasy.
§ 7. 1. Do przesy∏anych do organu egzekucyjnego
tytu∏ów wykonawczych lub ich odpisów wierzyciel za∏àcza ewidencj´ tytu∏ów wykonawczych.
2. Wzór ewidencji tytu∏ów wykonawczych stanowi
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
3. Ewidencj´, o której mowa w ust. 1, za∏àcza si´
w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy przeznaczony jest dla organu egzekucyjnego, a drugi, po potwierdzeniu przyj´cia tytu∏ów do egzekucji, organ ten
zwraca wierzycielowi.
4. Wierzyciel jest obowiàzany przesy∏aç tytu∏y wykonawcze do organu egzekucyjnego systematycznie
i bez zw∏oki.
§ 8. Wierzyciel jest uprawniony do uzyskania w organie egzekucyjnym informacji o sposobie za∏atwienia
wniosku egzekucyjnego, a organ egzekucyjny ma obowiàzek udzieliç wierzycielowi wyczerpujàcej odpowiedzi.
§ 9. 1. Wierzyciel niezw∏ocznie zawiadamia organ
egzekucyjny o ka˝dej zmianie wysokoÊci egzekwowanej nale˝noÊci, jej odroczeniu, roz∏o˝eniu na raty, umorzeniu albo zap∏aceniu.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wierzycieli b´dàcych jednoczeÊnie organami egzekucyjnymi.
§ 10. 1. Je˝eli przy dochodzeniu nale˝noÊci pieni´˝nej okreÊlonej w art. 2 § 1 pkt 2a ustawy zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy obcego paƒstwa stosownie do przepisów rozdzia∏u 7 w dziale I ustawy, wierzyciel kieruje wniosek o udzielenie pomocy do ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
2. Wniosek o udzielenie pomocy sporzàdza si´:
1) w zakresie udzielenia informacji — wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia,
2) w zakresie powiadomienia o pismach lub orzeczeniach — wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 6
do rozporzàdzenia,
3) w zakresie wszcz´cia egzekucji lub dokonania zabezpieczenia — wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.
3. Do wniosku o powiadomienie do∏àcza si´ orygina∏ i odpis dokumentu lub pisma, którego dotyczy ten
wniosek.
4. Do wniosku o wszcz´cie egzekucji do∏àcza si´:
1) dwa odpisy tytu∏u wykonawczego,
2) odpis prawomocnego, ostatecznego orzeczenia lub
innego aktu prawnego stanowiàcego podstaw´ do
wystawienia tytu∏u wykonawczego,
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3) oÊwiadczenie wierzyciela, od jakiej daty jest mo˝liwe wszcz´cie egzekucji oraz ˝e zosta∏y spe∏nione
warunki, o których mowa w art. 66n § 1 ustawy,
4) odpis informacji w∏aÊciwego organu egzekucyjnego o bezskutecznoÊci ca∏oÊci lub cz´Êci egzekucji
prowadzonej w Rzeczypospolitej Polskiej w celu
Êciàgni´cia nale˝noÊci obj´tych wnioskiem.
5. Do wniosku o dokonanie zabezpieczenia do∏àcza
si´:
1) odpis zarzàdzenia zabezpieczenia,
2) odpis informacji w∏aÊciwego organu egzekucyjnego o niemo˝noÊci zabezpieczenia w ca∏oÊci lub
w cz´Êci nale˝noÊci obj´tych wnioskiem o dokonanie zabezpieczenia,
3) odpis decyzji o zabezpieczeniu, je˝eli wniosek dotyczy zabezpieczenia zobowiàzania podatkowego
przed wydaniem decyzji ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego lub okreÊlajàcej wysokoÊç zaleg∏oÊci podatkowej.
§ 11. Wierzyciel jest obowiàzany niezw∏ocznie powiadamiaç ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych o okolicznoÊciach majàcych znaczenie dla
pomocy Êwiadczonej przez obce paƒstwo, a w szczególnoÊci o zmianie wysokoÊci zobowiàzania obj´tego
wnioskiem o wszcz´cie egzekucji.
§ 12. W przypadku otrzymania informacji o niemo˝noÊci wyegzekwowania zobowiàzania obj´tego wnioskiem o wszcz´cie egzekucji, wierzyciel mo˝e wystàpiç
do ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
w terminie miesiàca od dnia otrzymania takiej informacji, z wnioskiem o kontynuowanie post´powania egzekucyjnego, je˝eli z otrzymanej informacji wynika mo˝liwoÊç kontynuowania post´powania egzekucyjnego.
Rozdzia∏ 3
Nale˝noÊci pieni´˝ne, których egzekucja mo˝e byç
wszcz´ta bez uprzedniego dor´czenia upomnienia
§ 13. Post´powanie egzekucyjne mo˝e byç wszcz´te bez uprzedniego dor´czenia upomnienia w przypadkach, gdy:
1) nale˝noÊç pieni´˝na zosta∏a okreÊlona w orzeczeniu,
2) zobowiàzany ma ustawowy obowiàzek obliczenia
lub uiszczenia nale˝noÊci pieni´˝nej bez wezwania,
3) egzekucja dotyczy nale˝noÊci z tytu∏u:
a) grzywien na∏o˝onych w drodze mandatu karnego w post´powaniu w sprawach o wykroczenia,
b) grzywien wymierzonych mandatem karnym i innych nale˝noÊci pieni´˝nych orzeczonych w post´powaniu karnym skarbowym,
c) kar pieni´˝nych i kosztów post´powania orzeczonych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
d) odszkodowaƒ orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrzàdzonych przez skazanych
w mieniu zak∏adów karnych i aresztów Êledczych,
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4) egzekucja dotyczy kosztów upomnienia i kosztów
egzekucyjnych.
Rozdzia∏ 4
Wydatki egzekucyjne
§ 14. Wspólne wydatki poniesione w zwiàzku z egzekucjà lub zabezpieczaniem nale˝noÊci pieni´˝nej
u dwu lub wi´cej zobowiàzanych rozdziela si´ pomi´dzy wszystkich zobowiàzanych, bioràc pod uwag´ okolicznoÊci egzekucji lub zabezpieczenia u ka˝dego z nich.
§ 15. 1. Wydatki egzekucyjne powinny byç udokumentowane rachunkami lub innego rodzaju dowodami pochodzàcymi od podmiotów, które Êwiadczy∏y
us∏ugi na rzecz organu egzekucyjnego, a w przypadku
wydatku wierzyciela poniesionego na uregulowanie
op∏aty za dokonanie wpisu lub wykreÊlenie hipoteki
przymusowej — w∏aÊciwym dokumentem pochodzàcym od sàdu.
2. Wydatki zwiàzane z przechowywaniem ruchomoÊci w sk∏adnicy organu egzekucyjnego ustala si´
w wysokoÊci odpowiadajàcej cenom stosowanym na
danym terenie za tego rodzaju us∏ugi.
3. Z zastrze˝eniem ust. 4, nieudokumentowane rachunkami lub innymi dowodami wydatki zwiàzane
z ujawnieniem nadajàcego si´ do egzekucji sk∏adnika
majàtkowego zobowiàzanego ustala si´ w wysokoÊci:
1) 0,7% najni˝szego wynagrodzenia pracowników
okreÊlonego w odr´bnych przepisach, je˝eli ujawnienie dotyczy ruchomoÊci znajdujàcej si´ poza
miejscem zamieszkania lub siedzibà zobowiàzanego,
2) 1,3% najni˝szego wynagrodzenia pracowników
okreÊlonego w odr´bnych przepisach, je˝eli ujawnienie dotyczy prawa majàtkowego zobowiàzanego, do którego nie majà zastosowania przepisy
ustawy o rachunkowoÊci.
4. W przypadku jednego zobowiàzanego wydatki,
o których mowa w ust. 3, nie mogà przekroczyç 5,3%
najni˝szego wynagrodzenia pracowników okreÊlonego w odr´bnych przepisach.
5. Przy okreÊlaniu wysokoÊci kwot wydatków, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje si´ zaokràglenia przewidziane w art. 27a ustawy.
Rozdzia∏ 5
Wynagrodzenie bieg∏ego skarbowego
§ 16. 1. Bieg∏emu skarbowemu wezwanemu do
oszacowania majàtku zobowiàzanego przys∏uguje wynagrodzenie za wykonanà prac´ w wysokoÊci okreÊlonej zgodnie z § 17 oraz wynagrodzenie w wysokoÊci
odpowiadajàcej udokumentowanym wydatkom z tytu∏u kosztów przejazdu, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie z tytu∏u poniesionych kosztów
przejazdu przys∏uguje bieg∏ym skarbowym wezwanym
do oszacowania wartoÊci majàtku znajdujàcego si´ poza miejscem zamieszkania bieg∏ego skarbowego.
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§ 17. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, wynagrodzenie bieg∏ego skarbowego okreÊla si´ w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn czasu pracy zwiàzanej z szacowaniem wartoÊci majàtku zobowiàzanego oraz stawki godzinowej
wynoszàcej 3,3 % najni˝szego wynagrodzenia pracowników okreÊlonego w odr´bnych przepisach.
2. Stawka godzinowa za wykonanà prac´ zwiàzanà
z szacowaniem wartoÊci praw majàtkowych oraz Êrodków transportowych podlegajàcych rejestracji wynosi
10% podstawy, o której mowa w ust. 1.
§ 18. W czasie pracy zwiàzanej z szacowaniem wartoÊci majàtku zobowiàzanego uwzgl´dnia si´ równie˝
czas zu˝yty na dokonanie przez bieg∏ego skarbowego
czynnoÊci przygotowawczych oraz na opracowanie
i sporzàdzenie protoko∏u wyceny tego majàtku.
Rozdzia∏ 6
Szczególny tryb post´powania przy sprzeda˝y
przedmiotów ∏atwo psujàcych si´
§ 19. 1. Przedmioty ∏atwo psujàce si´, a w szczególnoÊci nabia∏, owoce i warzywa, bezpoÊrednio po zaj´ciu, sprzedaje si´ przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç handlowà po cenach p∏aconych przez te podmioty dostawcom. Je˝eli sprzeda˝ w tym trybie nie
dojdzie do skutku, zaj´te przedmioty ∏atwo psujàce si´
sprzedaje si´ w drodze licytacji, z zastrze˝eniem ust. 2
i 3.
2. Je˝eli zw∏oka w sprzeda˝y mog∏aby doprowadziç
do zepsucia si´ towaru, nie stosuje si´ przepisów dotyczàcych obwieszczeƒ o licytacji zawartych w ustawie.
3. Odst´puje si´ od egzekucji z przedmiotów, które
ze wzgl´dów sanitarnych nie mogà byç dopuszczone
do u˝ytku lub spo˝ycia.
Rozdzia∏ 7
Szczególny tryb post´powania przy przechowywaniu
i sprzeda˝y zaj´tych kosztownoÊci
§ 20. 1. Po ujawnieniu u zobowiàzanego kosztownoÊci poborca skarbowy dokonuje ich zaj´cia i opisu,
wyszczególniajàc w protokole zaj´cia rodzaj, jakoÊç,
cechy szczególne, w tym numery, cechy probiercze
i znaki, a tak˝e cechy zewn´trzne ka˝dego z zaj´tych
przedmiotów. JednoczeÊnie poborca skarbowy zaznacza w protokole zaj´cia, ˝e oszacowanie kosztownoÊci
nastàpi przy udziale bieg∏ego. Je˝eli zobowiàzany posiada rachunki na zaj´te kosztownoÊci lub atesty urz´du probierczego, poborca skarbowy dokonuje opisu na
podstawie tych rachunków lub atestów i czyni o tym
wzmiank´ w protokole zaj´cia. Protokó∏ zaj´cia podpisuje poborca i zobowiàzany.
2. Je˝eli zobowiàzany nie zgadza si´ z opisem zaj´tych kosztownoÊci, poborca skarbowy spisuje dodatkowy protokó∏, w którym podaje oÊwiadczenia zobowiàzanego w zakresie poszczególnych zaj´tych przedmiotów. Protokó∏ ten równie˝ podpisuje poborca skarbowy i zobowiàzany. O sporzàdzeniu protoko∏u dodatkowego poborca skarbowy czyni odpowiednià
wzmiank´ w protokole zaj´cia.
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3. Protoko∏y, o których mowa w ust. 1 i 2, spisuje si´
w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zobowiàzany, jeden pozostaje przy kosztownoÊciach,
a jeden — w aktach egzekucyjnych.
4. Po dokonaniu opisu zaj´tych kosztownoÊci poborca wk∏ada je w obecnoÊci zobowiàzanego do koperty wraz z jednym egzemplarzem protoko∏u zaj´cia
i umieszcza na sklejeniach koperty nalepki egzekucyjne. Zobowiàzany umieszcza na sklejeniach koperty
swe podpisy lub odciski pieczàtki.
5. Po dokonaniu czynnoÊci okreÊlonych w ust. 1—4
poborca skarbowy niezw∏ocznie przekazuje organowi
egzekucyjnemu zapiecz´towanà kopert´ zawierajàcà
kosztownoÊci, którà w jego obecnoÊci sk∏ada si´ do kasy pancernej b´dàcej w dyspozycji organu egzekucyjnego. Potwierdzenie z∏o˝enia tej koperty umieszcza si´
na egzemplarzu protoko∏u zaj´cia przechowywanego
w aktach egzekucyjnych.
6. Kasa pancerna, o której mowa w ust. 5, powinna
si´ znajdowaç w pomieszczeniu posiadajàcym drzwi
antyw∏amaniowe lub obite blachà, a tak˝e kraty
w oknach, je˝eli pomieszczenie znajduje si´ na parterze budynku lub poni˝ej.
§ 21. 1. W terminie 7 dni od daty zaj´cia kosztownoÊci organ egzekucyjny wyznacza termin i miejsce,
w którym odb´dzie si´ oszacowanie wartoÊci kosztownoÊci, zawiadamiajàc zobowiàzanego, ˝e ma on prawo
wzi´cia udzia∏u w tej czynnoÊci i ˝e jego nieusprawiedliwiona nieobecnoÊç nie spowoduje odroczenia terminu otwarcia koperty i dokonania oszacowania.
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nie ka˝dy przedmiot, podajàc jego cechy zewn´trzne,
materia∏, z którego zosta∏ wytworzony, i oszacowanà
jego wartoÊç. W protokole oszacowania przedmiotów
z metali szlachetnych podaje si´ równie˝ wartoÊç
kruszcu, z którego przedmioty te zosta∏y wytworzone.
5. Protokó∏, o którym mowa w ust. 4, sporzàdza si´
w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zobowiàzany, a pozosta∏e dwa organ egzekucyjny.
6. Na podstawie protoko∏u sporzàdzonego przez
bieg∏ego skarbowego uzupe∏nia si´ protokó∏ zaj´cia
danymi o szacunku wartoÊci zaj´tych przedmiotów.
§ 24. KosztownoÊci sprzedaje si´ po cenie oszacowania przedsi´biorcy uprawnionemu do prowadzenia
skupu i sprzeda˝y tego rodzaju przedmiotów albo przekazuje takiemu podmiotowi do sprzeda˝y komisowej.
Cena sprzeda˝y nie mo˝e byç ni˝sza od wartoÊci szacunkowej. Z uzyskanej ceny potràca si´ prowizj´ komisowà.
§ 25. 1. W przypadku niedojÊcia do skutku sprzeda˝y w sposób okreÊlony w § 24, kosztownoÊci sprzedaje si´ w drodze licytacji lub przetargu ofert.
2. Cena wywo∏ania przedmiotów z metali szlachetnych nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ wartoÊç kruszcu, z którego przedmioty te zosta∏y wytworzone.
§ 26. W przypadku niesprzedania kosztownoÊci
w drugiej licytacji lub w drodze przetargu ofert sprzedaje si´ je na z∏om uprawnionym przedsi´biorcom.
Rozdzia∏ 8

2. Termin oszacowania powinien byç wyznaczony
nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od daty zaj´cia.

Sposób przeprowadzenia opisu
i oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci

§ 22. Do oszacowania kosztownoÊci organ egzekucyjny wzywa bieg∏ego skarbowego.

§ 27. 1. Rzeczoznawca majàtkowy dokonuje oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci niezw∏ocznie po wyznaczeniu go przez organ egzekucyjny.

§ 23. 1. W terminie, o którym mowa w § 21 ust. 2,
nast´puje otwarcie koperty z kosztownoÊciami i oszacowanie ich wartoÊci w obecnoÊci zobowiàzanego, je˝eli si´ stawi∏.
2. Je˝eli zobowiàzany nie stawi∏ si´ i usprawiedliwi∏ swojà nieobecnoÊç, organ egzekucyjny wyznacza
nowy termin, zaznaczajàc jednak w zawiadomieniu,
skierowanym do zobowiàzanego, ˝e nowy termin jest
ostateczny i w razie niemo˝noÊci stawienia si´ zobowiàzany powinien upowa˝niç innà osob´ do zastàpienia go przy otwarciu koperty z kosztownoÊciami i oszacowaniu ich wartoÊci.
3. Je˝eli zobowiàzany nie stawi∏ si´ w wyznaczonym terminie i nie usprawiedliwi∏ swojej nieobecnoÊci,
otwarcie koperty nast´puje w obecnoÊci bieg∏ego skarbowego, komornika skarbowego, pracownika, który
przyjà∏ zapiecz´towanà kopert´ zawierajàcà kosztownoÊci na przechowywanie w kasie pancernej, i poborcy skarbowego, który dokona∏ zaj´cia kosztownoÊci.
Po otwarciu koperty spisuje si´ protokó∏ dotyczàcy nienaruszenia piecz´ci i zgodnoÊci znajdujàcych si´ w kopercie przedmiotów z protoko∏em zaj´cia.
4. Bieg∏y skarbowy sporzàdza protokó∏ oszacowania wartoÊci kosztownoÊci, w którym wymienia odr´b-

2. Je˝eli z wa˝nych powodów oszacowanie wartoÊci nieruchomoÊci nie mo˝e byç niezw∏ocznie dokonane, organ egzekucyjny wyznacza rzeczoznawcy majàtkowemu odpowiedni termin. Termin ten mo˝e byç
przed∏u˝ony tylko w wyjàtkowych przypadkach.
3. Organ egzekucyjny mo˝e zleciç rzeczoznawcy
majàtkowemu dokonanie czynnoÊci niezb´dnych dla
sporzàdzenia opisu nieruchomoÊci.
§ 28. 1. Rzeczoznawca majàtkowy dokonuje opisu
lub oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci zgodnie z zasadami wyceny nieruchomoÊci, które sà lub mogà byç
przedmiotem obrotu okreÊlonymi w odr´bnych przepisach regulujàcych zasady wyceny nieruchomoÊci oraz
zasady i tryb sporzàdzania operatu szacunkowego,
z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszego rozporzàdzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przy dokonywaniu czynnoÊci, o których mowa w art. 27 ust. 3.
§ 29. 1. Przy dokonywaniu oszacowania wartoÊci
nieruchomoÊci rzeczoznawca majàtkowy zbiera wszelkie dane umo˝liwiajàce dok∏adne okreÊlenie wartoÊci
nieruchomoÊci.
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2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do organu egzekucyjnego lub rzeczoznawcy majàtkowego
przy zbieraniu danych niezb´dnych do dokonania opisu nieruchomoÊci.
§ 30. Opis nieruchomoÊci powinien w przejrzysty
sposób okreÊlaç nieruchomoÊç oraz jej rodzaj i stan,
z uwzgl´dnieniem danych, o których mowa
w art. 110r § 1 ustawy, oraz informacji dotyczàcej sposobu dojazdu do nieruchomoÊci od drogi publicznej.
§ 31. Je˝eli dane zawarte w wyciàgach z ksi´gi wieczystej lub z ewidencji gruntów i budynków, dotyczàce
powierzchni lub sposobu u˝ytkowania nieruchomoÊci,
nie odpowiadajà stanowi rzeczywistemu, w opisie podaje si´ stan rzeczywisty i wyjaÊnia, na czym polega
niezgodnoÊç z danymi ujawnionymi w ksi´dze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków. O stwierdzonej niezgodnoÊci organ egzekucyjny powiadamia niezw∏ocznie sàd prowadzàcy ksi´g´ wieczystà lub organ
prowadzàcy ewidencj´ gruntów i budynków.
§ 32. Je˝eli na nieruchomoÊci znajdujà si´ budynki
lub inne urzàdzenia, opis powinien zawieraç dok∏adne
wskazanie ich roku budowy, stanu, przeznaczenia, rodzaju konstrukcji i materia∏u budowlanego, iloÊci kondygnacji, sposobu u˝ytkowania, jak równie˝ sposobu
i jakoÊci wykonania i wyposa˝enia w instalacje i urzàdzenia.
§ 33. Opis nieruchomoÊci rolnych powinien zawieraç, poza opisem po∏o˝onych na nich budynków i urzàdzeƒ, okreÊlenie obszaru, jakoÊci i klasy gruntów ornych, ∏àk, pastwisk, lasów, ogrodów (z wyodr´bnieniem obszaru sadów), torfowisk, terenów z pok∏adami
˝wiru, gipsu i gliny, kamienio∏omów, wód, a ponadto
rodzaju i obszaru zasiewów i upraw, iloÊci i jakoÊci inwentarza ˝ywego i martwego, jak równie˝ zapasów
niezb´dnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego
do najbli˝szych zbiorów.
§ 34. 1. Je˝eli obcià˝ajàce nieruchomoÊç lub zwiàzane z w∏asnoÊcià nieruchomoÊci prawa nie sà okreÊlone kwotowo, wartoÊç ich ustala rzeczoznawca majàtkowy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. WartoÊç praw, których przedmiotem sà Êwiadczenia powtarzajàce si´, rzeczoznawca majàtkowy
ustala w sposób przewidziany w przepisach ustawy
o podatku od spadków i darowizn.
§ 35. Przy oszacowaniu wartoÊci nieruchomoÊci nie
uwzgl´dnia si´ praw odkupu i pierwokupu.
§ 36. Je˝eli przedmiotem egzekucji jest u˝ytkowanie wieczyste, w protokole opisu i oszacowania wartoÊci nieruchomoÊci wymienia si´ oszacowanà przez rzeczoznawc´ majàtkowego wartoÊç prawa u˝ytkowania
wieczystego oraz dzieƒ, z up∏ywem którego wygasa
okres ustanowienia u˝ytkowania wieczystego.
§ 37. 1. W opisie nieruchomoÊci wyszczególnia si´
oszacowanà przez rzeczoznawc´ majàtkowego wartoÊç praw osób trzecich zg∏oszonych do nieruchomoÊci, budowli lub innych urzàdzeƒ albo przynale˝noÊci
lub po˝ytków oraz rzeczy, które znajdujà si´ we w∏adaniu osób trzecich.
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2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przypadku licytacji wydzielonej cz´Êci nieruchomoÊci.
§ 38. Przepisy § 27—37 stosuje si´ odpowiednio
w egzekucji z przedmiotów lub praw, z których egzekucja jest prowadzona wed∏ug przepisów o egzekucji
z nieruchomoÊci.
Rozdzia∏ 9
Wzory obowiàzujàcych druków stosowanych w egzekucji lub zabezpieczaniu nale˝noÊci pieni´˝nych
§ 39. OkreÊla si´:
1) wzór listy bieg∏ych skarbowych, stanowiàcy za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia,
2) wzór zawiadomienia o zaj´ciu prawa majàtkowego
stanowiàcego wynagrodzenie u d∏u˝nika zaj´tej
wierzytelnoÊci b´dàcego pracodawcà, stanowiàcy
za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia,
3) wzór zawiadomienia o zaj´ciu prawa majàtkowego
stanowiàcego Êwiadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia spo∏ecznego u d∏u˝nika
zaj´tej wierzytelnoÊci b´dàcego organem rentowym, stanowiàcy za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia,
4) wzór zawiadomienia o zaj´ciu prawa majàtkowego
stanowiàcego wierzytelnoÊç z rachunku bankowego u d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci b´dàcego bankiem, stanowiàcy za∏àcznik nr 11 do rozporzàdzenia,
5) wzór zawiadomienia o zaj´ciu prawa majàtkowego
stanowiàcego wierzytelnoÊç pieni´˝nà u innego
d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci ni˝ pracodawca, organ rentowy lub bank, stanowiàcy za∏àcznik nr 12
do rozporzàdzenia,
6) wzór zawiadomienia o zaj´ciu praw majàtkowych
w postaci papierów wartoÊciowych zapisanych na
rachunku papierów wartoÊciowych oraz wierzytelnoÊci z rachunku pieni´˝nego u d∏u˝nika zaj´tej
wierzytelnoÊci b´dàcego podmiotem prowadzàcym takie rachunki, stanowiàcy za∏àcznik nr 13 do
rozporzàdzenia,
7) wzór protoko∏u odbioru dokumentu, stanowiàcy
za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia,
8) wzór protoko∏u zaj´cia autorskiego prawa majàtkowego i praw pokrewnych lub prawa w∏asnoÊci
przemys∏owej lub zawiadomienia o zaj´ciu patentu, prawa ochronnego na wzór u˝ytkowy, prawa
z rejestracji znaku towarowego, prawa z rejestracji
topografii uk∏adu scalonego lub prawa do projektu
racjonalizatorskiego, stanowiàcy za∏àcznik nr 15 do
rozporzàdzenia,
9) wzór zawiadomienia o zaj´ciu prawa majàtkowego
stanowiàcego udzia∏ w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià u d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci b´dàcego spó∏kà, stanowiàcy za∏àcznik nr 16 do rozporzàdzenia,
10) wzór protoko∏u zaj´cia i odbioru ruchomoÊci, stanowiàcy za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia,
11) wzór zarzàdzenia zabezpieczenia, stanowiàcy za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia.
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Rozdzia∏ 10
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 40. Post´powanie egzekucyjne, wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, b´dzie prowadzone w myÊl przepisów tego rozporzàdzenia, z tym ˝e
wydane postanowienia oraz czynnoÊci egzekucyjne
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dokonane przed tym dniem z zachowaniem przepisów
dotychczasowych sà skuteczne.
§ 41. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 30 listopada 2001 r.
Minister Finansów: M. Belka
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 22 listopada 2001 r. (poz. 1541)
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