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Spadkobiercy dłużnika Dariusza Dąbrowskiego

DORĘCZENIE  
odpisu postanowienia

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

P an i- jak o  odpis postanowienia wydanego w dniu 02.11.2022 roku w sprawie I Co 5958/22. 

Zażalenie przysługuje na punkt 1 postanowienia, 

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. 394 *a § I 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. 3941a § 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 pism a procesowego w urzędzie pocztowym je st równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam 
skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę 
pozbaw ioną wolności w adm inistracji 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 M inistra 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.

N a zarządzenie Sędziego 
z up. K ierownika Sekretariatu 

Ewa Kopczyńska

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


Sygnatura akt I Co 5958/22

POSTANOW IENIE
Dnia 2 listopada 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Katarzyna Jakubowska-M ela

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2022 roku w Warszawie 
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Intrum Justitia Debta Funda 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie 
z udziałem dłużnika Dariusza Dąbrowskiego
ze skargi na czynność komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- 
Południe w Warszawie Krzysztofa Pietrzyka w postaci postanowienia z 22 sierpnia 2022 r. w 
sprawie Km 154/20 w zakresie ustalenia opłaty egzekucyjnej w wysokości 1.262,65 zł oraz 
podstawy prawnej umorzenia postępowania zawartej w ww. postanowieniu

postanawia:
1. uchylić zaskarżone postanowienie w zakresie ustalenia opłaty stosunkowej w 

wysokości 1.262,65 zł i polecić komornikowi ponowne ustalenie tej opłaty;
2. oddalić skargę w pozostałym zakresie.------------------------------

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych 
(Dz.U. z 202.210) w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela 
albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. wierzyciela obciąża oplata stosunkowa w 
wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

W sprawie niniejszej -  jakkolwiek nie wynika to z samej treści zaskarżonego 
postanowienia, lecz z wniesionej odpowiedzi na skargę, komornik obciążył wierzyciela opłatą 
stosunkowa w wysokości 10% kwoty pozostałej do wyegzekwowania, do czego w sprawie 
niniejszej nie było podstaw, z uwagi na umorzenie postępowania na podstawie art. 824 §1 pkt 
4 k.p.c.

Co więcej, z zawartej w aktach egzekucyjnych karty rozliczeniowej wynika, że na datę 
umorzenia postępowania do wyegzekwowania pozostała kwota 13.829,78 zl tytułem 
należności głównej i 3.971.42 zł tytułem należnych odsetek. Tym samym, ustalona opłata 
egzekucyjna nie stanowi 5% tej kwoty, nie stanowi również jej 10%, stąd też sąd orzekający 
w przedmiocie skargi nie jest w stanie zweryfikować sposobu obliczenia jej wysokości, 
zważywszy dodatkowo na fakt, że uzasadnienie zaskarżonego postanowienia nie zawiera w 
tym zakresie odniesienia do okoliczności niniejszej sjorą-wywT

Z uwagi na powyższe ww. opłata winna byólisfalona na nowo. a postanowienie w tym 
zakresie winno wskazywać szczegółowe podstaw /m zstrzveniećia.

UZASADNIENI


