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STRONA INTERNETOWA TUT. SĄDU 1 MIESIĄC

Następcy prawni 
Marka Wachowskiego

ul. Groszowicka 17 m. 7 
03-814 Warszawa

DORĘCZENIE 
odpisu postanowienia

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Poludnie w Warszawie I Wydział Cywilny doręcza 
P anu-jako  dłużnik odpis postanowienia wydanego w dniu 09.11.2022 roku w sprawie I Co 
5124/22. 
zał. 1 odpis.

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

Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie (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 § 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 terminie (art. 373 k.p.c. w zw. z art. 
397 § 3 k.p.c.).

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

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

Niniejsze 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 administracji 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 5124/22

POSTANOWIENIE

Dnia 9 listopada 2022 roku 

Sąd Rejonowy dla Warszawy 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 856/13

z wniosku Asekuracji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

z udziałem dłużnika Marka Wachowskiego

w przedmiocie skargi wierzyciela na postanowienie Komornika sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie Krzysztofa Kokoszko z dnia 5 

lipca 2022 roku

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

a) w pkt 1 ustalić koszty postępowania egzekucyjnego na kwotę 686,45 zł i uchylić 

rozstrzygnięcie w zakresie pobrania od wierzyciela opłaty egzekucyjnej w kwocie 

237,35 zł;

b) uchylić pkt 2 postanowienia;

c) w pkt 3 stwierdzić, że postępowanie uległo umorzeniu z mocy prawa na podstawie art. 

823 k.p.c.

ł /M ŁkuzASADNiElî K/f;
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- w pkt 1 ustalił koszty postępowania egzekucyjnego na kWotę 923,80 zł i orzekł o pobraniu 

od wierzyciela Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie opłaty w kwocie 237,35 zł;

- w pkt 2 oddalił wniosek wierzyciela o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 827 § 2 

k.p.c.;

- w pkt 3 umorzył postępowanie na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.

W uzasadnieniu Komornik sądowy wskazał, że postanowieniem z dnia 18 maja 2021 

roku zawiesił postępowanie wobec śmierci dłużnika. Wierzyciel w ciągu roku (termin 

obowiązujący w dacie wszczęcia egzekucji art. 823 k.p.c.) nie dokonał czynności potrzebnej



do dalszego prowadzenia egzekucji. Komornik wskazał, że podstawę ustalenia i pobrania 

opłaty egzekucyjnej stanowił art. 29 ust. 1 u.k.k.

Na powołane postanowienie w ustawowym terminie skargę złożył wierzyciel, 

reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wnosząc o uchylenie postanowienia w 

całości i zobowiązanie Komornika sądowego do wydania zaświadczenia na podstawie art. 

827 § 2 k.p.c. o umorzeniu postępowania z mocy prawa (art. 823 k.p.c.). W uzasadnieniu 

skarżący zarzucił, że w sprawie znajduje zastosowanie art. 823 k.p.c. nie zaś art. 824 § 1 pkt 4 

k.p.c. w związku z tym nie ma podstaw do obciążania wierzyciela opłatą egzekucyjną na 

podstawie art. 29 ust. 1 u.k.k.

W odpowiedzi na skargę Komornik sądowy wniósł o jej oddalenie. Komornik sądowy 

wskazał, że w przypadku umorzenia postępowania z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c. 

również zachodzi podstawa do zastosowania art. 29 ust. 1 u.k.k. Podstawa umorzenia zawarta 

w art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. jest tożsama z tą uregulowaną uprzednio w art. 823 k.p.c.

Sąd zważył co następuje:

Skarga jest zasadna.

W pierwszej kolejności należy podnieść, że w sprawie KM 856/13 przepis art. 824 § 1 

pkt 4 k.p.c. nie ma zastosowania z uwagi na treść art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw zgodnie z którym Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w 

życie niniejszej ustawy. Powołana ustawa uchylała art. 823 k.p.c. w art. 2 pkt 87, modyfikując 

treść art. 824 k.p.c. w art. 2 pkt 88 poprzez dodanie § 4 o treści jeżeli wierzyciel w ciągu 

sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania 

lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Zgodnie z art. 823 k.p.c. postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, 

jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia 

postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie 

od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od 

ustania przyczyny zawieszenia.

Już z tego względu postanowienie było nieprawidłowe i podlegało zmianie w zakresie 

pkt 3. Nie było tym samym podstawy do odmowy wydania wierzycielowi zaświadczenia 

zgodnie z art. 827 § 2 k.p.c.



Obciążenie wierzyciela opłatą o której mowa w art. 29 ust. 1 u.k.k. w przypadku 

umorzenie postępowania z mocy prawa w oparciu o art. 823 k.p.c. jest sporne w 

orzecznictwie.

Sąd w składzie rozpoznającym skargę stoi na stanowisku, że w świetle literalnej 

wykładni art. 29 ust. 1 u.k.k. nie ma do tego podstaw. Brak uwzględnienia przez 

ustawodawcę, najprawdopodobniej przez przeoczenie, że w sprawach egzekucyjnych 

wszczętych przed wejściem w życie Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w 

dalszym ciągu znajduje zastosowanie art. 823 k.p.c. nie zaś art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c., pomimo, 

iż oba przepisy regulowały umorzenie postępowania w przypadku bezczynności wierzyciela 

nie może stanowić podstawy do analogicznego stosowania art. 29 ust. 1 u.k.k. w 

okolicznościach rozpoznawanej sprawy. Powołany przepis nakłada na wierzyciela obowiązek 

zapłaty należności publicznoprawnej, co w ocenie Sądu wyklucza rozszerzającą wykładnie 

tego przepisu.

Z tych względów Sąd uchylił postanowienie Komornik sądowego w części w jakiej 

orzekł o obowiązku pobrania od wierzyciela opłaty egzekucyjnej. Wskazać bowiem należy, 

że suma opłat ściągniętych i obciążających dłużnika przekroczyła zgodnie z uzasadnienia 

postanowienia z dnia 5 lipca 2022 roku kwotę o której mowa w art. 29 ust. 4 u.k.k.


