
WYŁĄCZENIE SPOD EGZEKUCJI RZECZY LUB PRAWA MAJ ĄTKOWEGO 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób, które nie są zobowiązanymi, ale roszczą sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego,             
z którego prowadzi się egzekucję administracyjną. 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Pisemny wniosek o wyłączenie spod egzekucji złożony przez osobę nie będącą zobowiązanym,               
która rości sobie prawa do rzeczy lub praw majątkowych, których prowadzi się egzekucję powinien 
zawierać: 
1) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby oraz NIP; 
2) dane zobowiązanego: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby oraz NIP; 
3) datę sporządzenia; 
4) wskazanie adresata (tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer), 
5) treść i uzasadnienie; 
6) podpis wnioskodawcy. 
Na poparcie swego żądania należy przedstawić lub powołać dowody. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Brak sformalizowanych druków. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do rzeczy lub prawa 
majątkowego. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Osobiście w Sali Obsługi Klienta Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Wawer. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony o dalsze 14 dni, gdy zbadanie 
dowodów w tym terminie nie było możliwe. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer wydaje postanowienie w sprawie wyłączenia spod 
egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Zażalenie przysługuje wyłącznie na postanowienie o odmowie wyłączenia spod egzekucji rzeczy               
lub prawa majątkowego, jedynie osobie, która nie będąc zobowiązanym rości sobie prawa do tej rzeczy 
lub prawa. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem 
Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Do czasu wydania postanowienia w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych 
czynności egzekucyjnych w stosunku do rzeczy czy praw, których wyłączenia żądano; jednakże 
dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. 
Żądanie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego nie może być zgłoszone, jeżeli                 
z rzeczy lub praw przeprowadzona została egzekucja przez sprzedaż rzeczy lub wykonanie praw 
majątkowych. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Art. 27 § 1 pkt 9, art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.         
z 2013r,. poz. 267 z późn. zm..). 

 


