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Jana Styrczula

Zamieniecka 81/10
04-158 W arszawa

DORĘCZENIE  
odpisu postanowienia

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział Cywilny doręcza 

P a n u -ja k o  dłużnik odpis postanowienia wydanego w dniu 09.11.2022 roku w sprawie I Co 

4647/22. 

zał. 1 odpis.

POUCZENIE
1. Od postanowienia przysługuje zażalenie do innego składu sądu rejonowego, tj. Sądu Rejonowego dla

W arszawy Pragi -  Południe w W arszawie (art. 3 9 4 ' a § 1 k.p.c.).
2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 394

§ 2 k.p.c. w zw. z art. 394 ̂ a § 2 k.p.c.).
3. Sąd drugiej instancji odrzuca zażalenie spóźnione, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak  

również zażalenie, którego braków strona nie usunęła w wyznaczonym term inie (art. 373 k.p.c. w zw. z art. 
397 § 3 k.p.c.).

4. Oddanie pism a procesowego w urzędzie pocztowym je st równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam 
skutek wywołuje złożenie pism a przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę 
pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku 
m orskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.).

5. Pismo składa się do Sądu wraz z odpisem pism a i jego  załączników dla pozostałych stron postępowania 
(art. 128 § 1 k.p.c.).

N iniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz 
innych działów adm inistracji sądowej jako  właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

Na zarządzenie Sędziego 
z up. Kierownika Sekretariatu 

Ewa Kopczyńska

mailto:boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


Sygn. akt I Co 4647/22

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 9 listopada 2022 roku 

Sąd Rejonowy dla W arszawy Pragi -  Południe w Warszawie I Wydział Cywilny 

w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Joanna Stanek 

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2022 roku 

na posiedzeniu niejawnym w Warszawie 

sprawy egzekucyjnej Km 553/21 

z wniosku wierzyciela PKP Intercity S.A. w Warszawie 

z udziałem dłużnika Jana Styrczula

na skutek skargi wierzyciela na czynność Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla 

Warszawy Pragi Południe w Warszawie Ireneusza Grobelnego - pkt 2 i 3 postanowienia o 

umorzeniu postępowania z dnia 17 stycznia 2022 roku

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że jako podstawę prawną pobrania 

opłaty egzekucyjnej wskazać art. 30 u.k.k. w zw. z art. 25 ust. 1 u.k.k.

2. oddalić skargę w pozostałym zakresie.

U Z A S A D N I E N I E
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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla WafeŹaw^ Pragi 

w Warszawie Ireneusz Grobelny zaskarżonym postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022 r. 

umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. ponadto m.in.:

- w pkt 2 postanowienia ustalił koszty komornicze na kwotę 217,94 zł, w tym:

• koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia 

postępowania (art. 6 pkt 7 ukk) -  48,02 zł uiszczone przez wierzyciela;

• koszty doręczenia korespondencji (art. 6 pkt 8 ukk) -  18.92 zł - uiszczone przez 

wierzyciela;

• koszty przekazania środków pieniężnych przelewem bankowym (art. 6 pkt 10 ukk) -  1 

zł -  uiszczone przez wierzyciela;

• opłata egzekucyjna (art. 30 ukk w zw. z art. 29 ust. 4 ukk) -  150,00 zł uiszczone przez 

wierzyciela w kwocie 12,06 zł, nieuiszczone w kwocie 137,94 zł;
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- w pkt 3 postanowienia

• nakazał pobrać od wierzyciela opłatę w wysokości 150,00 zł (art. 30 w zw. z art. 29 

ust. 4 ukk);

• wezwał wierzyciela PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie do uiszczenia kwoty 

137,94 zł tytułem nieuiszczonej części opłaty egzekucyjnej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia pod rygorem wszczęcia egzekucji {postanowienie -  k. 25 

akt egzekucyjnych o sygn. Km 553/21).

Wierzyciel PKP Intercity S.A. w Warszawie złożył skargę na czynności komornika 

sądowego - pkt 2 i 3 postanowienia Komornika Sądowego Ireneusza Grobelnego w zakresie 

obciążenia wierzyciela opłatą w kwocie 150 zł i wezwania wierzyciela do zapłaty tej kwoty w 

zakresie nieuiszczonym -  137,94 zł wnosząc o uchylenie zaskarżonej czynności i 

nieobciążanie wierzyciela opłatą egzekucyjną. W uzasadnieniu skargi wskazano, że 

Komornik sądowy pominął treść art. 29 ust. 4 u.k.k. a dodatkowo błędnie wskazał, że 

podstawę obciążenia opłatą stanowił art. 29 ust. 4 u.k.k. podczas gdy z treści uzasadnienia 

wynika, że podstawę prawną stanowił art. 30 u.k.k.

Wierzyciel zarzucił, że brak jest podstaw do przyjęcia, że postępowanie egzekucyjne 

zostało wszczęte niecelowo, bowiem nie ma on narzędzi do ustalenia czy dłużnik zmarł przed 

wszczęciem postępowania, {skarga na czynności komornika sądowego -  k. 2 - 5).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi -  Południe w 

W arszawie Ireneusz Grobelny wniósł o oddalenie skargi wskazując, że dłużnik zmarł w dniu 

25 marca 2020 roku, zaś wniosek egzekucyjny został złożony w dniu 17 grudnia 2021 roku. 

Komornik sądowy przyjął, że wszczęcie postępowania było z oczywistych względów 

niecelowe i zastosował art. 30 u.k.k. W treści skarżonego postanowienia błędnie wskazano, że 

podstawę wymiaru opłaty stanowi art. 30 u.k.k. w zw. z art. 29 ust. 4 u.k.k. Podstawę tę 

stanowi art. 30 w zw. z art. 25 ust. 1 u.k.k. {odpowiedź na skargę -  k. 1).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 767 §1 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu 

rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika 

dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy 

którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza 

właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Skarga podlegał uwzględnieniu jedynie w zakresie nieprawidłowo wskazanej przez 

Komornika sądowego, na skutek omyłki, podstawy prawnej ustalenia wysokości opłaty.
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Zgodnie z art. 30 u.k.k. w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania  

egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby nie będącej dłużnikiem  

komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opluty stosunkowej w wysokości 

10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera  

opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi. Przepisów art. 29 ust. 

1-3 nie stosuje się.

Sad w całości podziela pogląd prawny wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 

27 stycznia 2022 roku sygn. III CZP 36/22 zgodnie z którym: „ Literalne brzmienie art. 30 

u.k.k. nie wskazuje na potrzebę odwołania się przy interpretacji pojęcia "oczywistej 

niecelowości" do intencji lub wiedzy wierzyciela: przepis ten akcentuje jedynie brak efektów, 

brak możliwości doprowadzenia do celu oraz niewątpliwość takiej kwalifikacji. Weryfikacja 

niecelowości wszczęcia postępowania egzekucyjnego odbywa się na chwilę złożenia 

wniosku, choćby okoliczności istniejące w tej chwili ujawniły się później. "Oczywista 

niecelowość" w rozumieniu art. 30 u.k.k. ma zatem charakter obiektywny, a jej stwierdzenie 

przez komornika na potrzeby wydania postanowienia o kosztach nie wymaga prowadzenia 

szczególnej analizy. Zwłaszcza brak podstawy by wymagać od komornika postępowania 

dowodowego celem ustalenia, czy złożenie wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu 

dłużnikowi stanowiło wyraz nadużycia prawa procesowego (w istocie szykany w7 stosunku do 

komornika, jeżeli wierzyciel wiedział o braku zdolności sądowej dłużnika), czy też wyraz 

niezachowania należytej staranności (poprzez zaniechanie ustalenia, czy dłużnik żyje). 

Niedopuszczalność wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko 

zmarłemu dłużnikowi ma charakter obiektywny, podobnie jak niedopuszczalność 

prowadzenia postępowania rozpoznawczego w  takim przypadku. W obu tych sytuacjach 

wiedza - odpowiednio wierzyciela lub pow;oda - nie ma żadnego znaczenia dla możliwości 

wszczęcia i prowadzenia postępowania, w obu - brak też regulacji prawnych, które 

nakładałyby na stronę czynną postępowania obowiązek uprzedniej weryfikacji, czy 

potencjalna strona bierna postępowania posiada zdolność sądową.”

Z tych względów orzeczono jak  na wstępie.
J&Ę. \  *o \r / ^


