
 

 

________________, dnia ________________ r. 

 

Sąd Rejonowy w ________________________ 

ul. ___________________________________ 

______________________________________ 

 

za pośrednictwem: 

 

 Komornik: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  

      w ________________________________________ 

       _________________________________________ 
       (imię i nazwisko komornika) 

       _________________________________________ 
    (adres kancelarii) 

 

 

Wierzyciel: _______________________________ 

 

 
Dłużnik: __________________________________ 
                        (imię i nazwisko) 

_________________________________________ 
                          (adres) 

          

             

Sygn. akt komorniczych: __________________________ 

 

 

SKARGA DŁUŻNIKA 

na czynności Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym 

____________________, Pana/Pani ____________________, z dnia ________________ r. 
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Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 767 § 1 k.p.c. skarżę czynności 

Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w _____________________ 

Pana/Pani _____________________, prowadzącego kancelarię komorniczą  

w _____________________ przy ul. _____________________, polegające na: 

 

 naruszeniu przepisu 49 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o komornikach 

sądowych i egzekucji” (Dz.U. z 2017r., poz. 1277 z późń. zm.) polegające na naliczeniu 

zbyt wysokich kosztów opłaty egzekucyjnej w wysokości _____________________ zł, 

jeśli zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy powinny być one niższe i wynosić 

_____________________  zł oraz doliczeniu podatku VAT do opłaty egzekucyjnej. 

 

Jednocześnie wnoszę o: 

 

1. uchylenie zaskarżonej czynności polegającej na obciążeniu dłużnika wnoszącego 

niniejszą skargę kosztami postępowania egzekucyjnego; 

 

2. zwieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego 

_____________________ pod sygn. akt: _____________________, w zakresie 

dotyczącym naliczenia kosztów egzekucji w nienależnej wysokości, aż do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania z niniejszej skargi; 

 

3. zasądzenie od Wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm 

prawem przepisanych. 

 

 

Uzasadnienie 

 

 Pismem z dnia _____________________ roku Komornik Sądowy działający przy 

Sądzie Rejonowym w _____________________ Pan/Pani _____________________ wydał 

postanowienie, w którym koszty egzekucji w postaci opłaty egzekucyjnej w kwocie 

_____________________ zł. 
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 Zwracam uwagę sądu, że w trakcie postępowania egzekucyjnego zostałem obciążony 

kosztami opłaty egzekucyjnej w wysokości _____________________ zł, a w rzeczywistości 

opłata ta powinna być niższa i wynosić _____________________ zł. 

 

 Jednocześnie chcę podkreślić, że komornik sądowy prowadzący egzekucję 

nienależnie doliczył do kwoty opłaty egzekucyjnej kwotę podatku od towarów i usług VAT, 

która nie może być doliczana do opłaty egzekucyjnej, ale stanowi jej część składową i się w 

niej zawiera, o czym przesądził Sąd Najwyższy w Uchwale 7 sędziów z dn. 27 lipca 2017 roku 

(sygn.. akt: III CZP 97/16) stwierdzając kategorycznie, że: „Komornik sądowy nie może 

podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 

z późn. zm.), o podatek od towarów i usług.”. 

 

W związku z powyższym, skarga niniejsza jest zasadna i zasługuje na uwzględnienie. 

 

 

       _____________________ 
             Podpis 
 

 

 

Załączniki: 

1. 2 odpisy skargi; 

2. dowód opłaty sądowej w kwocie 100 zł. 
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Nagle pojawił się komornik i wszczął egzekucję wobec 

Ciebie? Wszedł na pensję, zajął konto w banku, a ty nie 

wiesz dlaczego?  

Przecież nie dostałeś żadnego listu z sądu,  

ani nie byłeś na rozprawie! 

 

Wejdź na www.darmowyprawnik.eu 

 

Wyślij zgłoszenie do naszej Fundacji po BEZPŁATNĄ 

pomoc prawną specjalistów! 

Nasi prawnicy pomogą zatrzymać egzekucję i 

anulować sądowy nakaz zapłaty. 

 


