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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.

o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

(druk nr 420)

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

Art. 3.
§ 1. Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy

wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo - w zakresie
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - bezpośrednio z przepisu
prawa, chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji
sądowej.

[§ 1a. Egzekucję administracyjną stosuje się również do należności pieniężnych, o których
mowa w art. 2 § 1 pkt 5, wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa".]

<§ 1a. Egzekucję administracyjną stosuje się również do należności pieniężnych, o
których mowa w art. 2 § 1 pkt 5, wynikających z tytułów wykonawczych
wystawionych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na
podstawie art. 44 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr
174, poz. 1689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa”, oraz na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9
stycznia 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom
finansowym (Dz. U. Nr ..., poz. ...), zwanej dalej „ustawą o udzielaniu przez Skarb
Państwa wsparcia instytucjom finansowym”.>

§ 2. Egzekucję administracyjną stosuje się również do należności pieniężnych, o których
mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, wynikających z orzeczeń lub innych aktów prawnych
wydanych przez obce państwa.

Art. 5.
§ 1. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków

określonych w art. 2 jest:
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1) w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów
administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego - właściwy
do orzekania organ I instancji, z zastrzeżeniem pkt 4;

2) dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo
bezpośrednio z przepisów prawa - organ lub instytucja bezpośrednio
zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do
czuwania nad wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej
bezczynności - podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego
interesy prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku;

[3) dla obowiązków wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - minister właściwy
do spraw finansów publicznych;]

<3) dla obowiązków wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44
ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
art. 16 ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom
finansowym – minister właściwy do spraw finansów publicznych;>

4) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu
celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych oraz z przyjętych przez
naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji albo informacji o opłacie
paliwowej - właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej.

§ 2. Uprawnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej,
obowiązków, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, jest również obce państwo. Prawa i
obowiązki takiego państwa wykonuje organ wykonujący, chyba że ratyfikowana
umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub przepisy ustawy
stanowią inaczej.

Art. 110.
§ 1. Z nieruchomości może być przeprowadzona egzekucja administracyjna, jeżeli

zastosowanie środków egzekucyjnych, o których mowa w rozdziałach 2-6, nie było
możliwe lub okazało się bezskuteczne.

§ 1a. O okolicznościach, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny informuje wierzyciela
niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym lub organ wykonujący, jeżeli
egzekucja jest prowadzona w celu ściągnięcia należności pieniężnych obcego państwa.

[§ 2. Egzekucja administracyjna z nieruchomości może być prowadzona tylko w celu
wyegzekwowania należności pieniężnych określonych lub ustalonych w ostatecznym
orzeczeniu, a w przypadku orzeczenia sądu wydanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zaopatrzonego również w klauzulę wykonalności, a także należności
pieniężnych wynikających z tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 44 ustawy o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa.]

<§ 2. Egzekucja administracyjna z nieruchomości może być prowadzona tylko w celu
wyegzekwowania należności pieniężnych określonych lub ustalonych w decyzji
ostatecznej lub wynikających z orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności oraz z tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 44 ustawy o
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poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz art. 16 ustawy
o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.>

§ 3. Organ egzekucyjny podejmuje czynności egzekucyjne związane z egzekucją z
nieruchomości na wniosek wierzyciela, z tym że jeżeli wierzycielem jest obce państwo -
na wniosek organu wykonującego, z zastrzeżeniem § 3a.

§ 3a. Organ egzekucyjny podejmuje czynności, o których mowa w § 3, po otrzymaniu
zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków od wierzyciela niebędącego
naczelnikiem urzędu skarbowego lub obcym państwem, zwanego dalej "wierzycielem
finansującym".

§ 4. Wierzyciel finansujący wpłaca zaliczkę do organu egzekucyjnego sukcesywnie, w
miarę podejmowania przez ten organ kolejnych czynności egzekucyjnych. Wysokość
poszczególnych wpłat zaliczki określa organ egzekucyjny na podstawie
przewidywanych wydatków, z tym że jeżeli do egzekucji z nieruchomości przystąpili
kolejni wierzyciele finansujący - również dla tych wierzycieli, rozdzielając kwotę
zaliczki między wszystkich wierzycieli finansujących w proporcji odpowiadającej
stosunkowi ich należności pieniężnych do łącznej kwoty należności pieniężnych
wierzycieli finansujących, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Łączna kwota zaliczki należna od jednego wierzyciela finansującego nie może być
większa niż 5 % egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu
niezapłacenia jej w terminie i nie większa niż 11.400 zł, z tym że kwotę odsetek
przyjmuje się na dzień ustalenia pierwszej zaliczki.

§ 6. Organ egzekucyjny zwraca zaliczkę wierzycielowi przy podziale kwot uzyskanych z
egzekucji do wysokości wyegzekwowanych kwot na pokrycie wydatków
egzekucyjnych.

§ 7. W przypadku niewpłacenia zaliczki, o której mowa w § 4, organ egzekucyjny wzywa
wierzyciela do jej wpłacenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a po
bezskutecznym upływie tego terminu umarza postępowanie egzekucyjne.


