
ZWOLNIENIE NA WNIOSEK ZOBOWI ĄZANEGO OKREŚLONYCH SKŁADNIKÓW MAJ ĄTKOWYCH               
Z EGZEKUCJI 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Zobowiązanego, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 
 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 1) Pisemny wniosek zobowiązanego o zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych, 
który powinien zawierać: 
a) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/ nazwa, adres zamieszkania/ siedziby oraz NIP; 
b) datę sporządzenia wniosku; 
c) wskazanie adresu (tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer); 
d) treść żądania; 
e) określenie składników majątkowych należących do wnioskodawcy będących przedmiotem 

wniosku; 
f) uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu wnioskodawcy uzasadniającego 

zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych; 
g) podpis wnioskodawcy. 

2) Do wniosku należy dołączyć zgodę wierzyciela, niebędącego jednocześnie organem 
egzekucyjnym, na wyłączenie określonych składników majątkowych wydaną w formie 
postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Brak sformalizowanych druków. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Nie występuje. 
 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Sala Obsługi Klienta pokój 118 lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu. 
 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Bez zbędnej zwłoki, po uzyskaniu stanowiska wierzyciela, jednak nie później niż w ciągu miesiąca              
od dnia złożenia wniosku. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Postanowienie w sprawie zwolnienia lub odmowy zwolnienia z egzekucji określonych składników 
majątkowych zobowiązanego. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Zobowiązanemu i wierzycielowi, niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym przysługuje 
prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 1) Zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych neleżących do zobowiązanego może 
nastąpić w przypadku zaistnienia równocześnie trzech przesłanek, tj. złożenia w tym zakresie 
wniosku przez zobowiązanego, uzyskania na to zgody wierzyciela i wystąpienie ważnego interesu 
zobowiązanego. 

2) W przypadku, gdy zobowiązany nie przedłoży zgody wierzyciela, niebędącego jednocześnie 
organem egzekucyjnym, organ egzekucyjny wystąpi do wierzyciela o zajęcie stanowiska. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Art. 13 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..). 

 


