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Nowelizacja egzekucji podatków gminnych 



Podstawa prawna 
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1438 ze zmianami); 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2070); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798); 
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Upomnienie 

• Upomnienie zawiera pouczenie zobowiązanego, że w 
przypadku niewykonania w całości obowiązku w terminie 7 
dni od dnia doręczenie upomnienia zobowiązany ma 
obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu 
zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego – również 
organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca 
zamieszkania lub siedziby. 

• W razie niewykonania obowiązku zawiadomienia, doręczenie 
pisma wierzyciela lub organu egzekucyjnego pod 
dotychczasowym adresem jest skuteczne. 
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Upomnienie 

• Upomnienie zawiera imię i nazwisko, stanowisko 
służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do 
działania w imieniu wierzyciela. Upomnienie 
generowane automatycznie może nie zawierać 
podpisu tej osoby. 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 
2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1294); 
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Zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem 
w rejestrze 

• Zawiadomienie zawiera imię i nazwisko, 
stanowisko służbowe oraz podpis osoby 
upoważnionej do działania w imieniu 
wierzyciela. Zawiadomienie generowane 
automatycznie może nie zawierać podpisu tej 
osoby. 

• Zawiadomienie może być zawarte w 
upomnieniu lub doręczone wraz z tym 
upomnieniem. 
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Przed wszczęciem postępowania w sprawie 
odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
15 lipca 2020 r. w sprawie oświadczenia 
zobowiązanego o posiadanym majątku i 
źródłach dochodu oraz prawdziwości i 
zupełności tego oświadczenia oraz 
wezwania do jego złożenia (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1279) 

6 



Tytuł wykonawczy – art. 26 § 1c 
Przed 30.07.2020 r. 

• Wnioski egzekucyjne i 
tytuły wykonawcze 
mogą być 
przekazywane do 
organu egzekucyjnego 
przy wykorzystaniu 
systemu 
teleinformatycznego 
albo z użyciem środków 
komunikacji 
elektronicznej. 

Od 30.07.2020 r. 

• Wnioski egzekucyjne i tytuły 
wykonawcze przekazuje się do 
organu egzekucyjnego: 

1) drogą elektroniczną - przy 
wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego albo z użyciem 
środków komunikacji elektronicznej; 

2) przez operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 
2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), 
przez swoich pracowników oraz inne 
upoważnione osoby lub organy - 
jeżeli z przyczyn technicznych nie jest 
możliwa droga elektroniczna. 
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System teleinformatyczny – art. 26aa 
(nowość!) 

• § 1. System teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego wnioski 
egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 
26 § 1e, są przekazywane do organu egzekucyjnego będącego 
naczelnikiem urzędu skarbowego, jest prowadzony przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. 

• § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, 
w drodze rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej 
do prowadzenia systemu teleinformatycznego, mając na względzie 
konieczność sprawnego funkcjonowania tego systemu, w tym 
przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego będącemu organem 
egzekucyjnym wniosków egzekucyjnych, tytułów wykonawczych i 
informacji, o których mowa w art. 26 § 1e. 

• § 3. Organ prowadzący system teleinformatyczny, o którym mowa w § 
1 i 2, na wniosek wierzyciela, nadaje temu wierzycielowi dostęp do 
tego systemu w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego. 
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w 
sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia systemu 
teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania 
naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i 
tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1072) 

• Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
w Szczecinie do prowadzenia systemu 
teleinformatycznego, przy wykorzystaniu którego 
przekazuje się do organu egzekucyjnego będącego 
naczelnikiem urzędu skarbowego wnioski egzekucyjne, 
tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w 
art. 26 § 1e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 



Dostęp do systemu teleinformatycznego  
– art. 27 § 2b (nowość!) 

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w 
sprawie przekazywania tytułu 
wykonawczego i innych 
dokumentów do organu 
egzekucyjnego (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1310) 
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System teleinformatyczny a przepisy przejściowe – art. 28 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2070) 

• Do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 
26aa § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wnioski 
egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e 
ustawy, a także zarządzenia zabezpieczenia przekazuje się do organu 
egzekucyjnego: w postaci papierowej albo przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego, a w przypadku gdy wierzycielem 
jest naczelnik urzędu skarbowego - przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego używanego do obsługi Centralnego Rejestru Danych 
Podatkowych. 

• W przypadku, o którym mowa wyżej przepis art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji stosuje się w brzmieniu dotychczasowym (sprzed 
nowelizacji). 

• W przypadku, o którym mowa wyżej przepisów art. 26 § 1f – 1h, art. 26aa § 1 i 2 
oraz art. 27 § 2a i 2b ustawy nie stosuje się. 

• Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze 
obwieszczenia, w dzienniku urzędowym tego ministra oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 
ministra termin uruchomienia systemu teleinformatycznego.  
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Tytuł wykonawczy – art. 26 § 1f - § 1h (nowość!) 
• § 1f. Informacja, o której mowa w § 1e, jest przekazywana w sposób, o którym 

mowa w § 1c. 

• § 1g. W przypadku gdy tytuł wykonawczy przekazany za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1: 

1) zawiera dane zobowiązanego, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 27 § 2b pkt 4, niezgodne z danymi zawartymi w: rejestrze PESEL 
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2) zawiera dane wierzyciela i podstawę prawną, niezgodne ze słownikami 
referencyjnymi zamieszczonymi na stronie podmiotowej ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych, 

3) nie zawiera danych, innych niż określone w pkt 1 i 2, wymaganych przepisami 
art. 27 

- wierzyciel jest zawiadamiany o nieprzyjęciu tytułu wykonawczego wraz z podaniem 
przyczyny jego nieprzyjęcia. 

 § 1h. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1g, przekazuje się za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1. 
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Wzór tytułu wykonawczego 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w 

sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w 
egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 968); 

• Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r. 

• Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w 
sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w 
egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) mogą być 
stosowane nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem prawidłowego 
pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8-9a ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji 
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Elementy tytułu wykonawczego  
– art. 27 § 1a (nowość!) 

W tytule wykonawczym 
wierzyciel wskazuje jako adres 
zobowiązanego ostatni znany 
mu adres miejsca zamieszkania 
lub siedziby zobowiązanego. 
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Małżonek dłużnika w egzekucji administracyjnej: - art. 
27e (nowość!) 

• § 1. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za 
należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek 
osobisty zobowiązanego i majątek wspólny, podstawą do prowadzenia egzekucji z 
majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego jest: tytuł wykonawczy 
wystawiony na zobowiązanego lub kolejny tytułu wykonawczy wystawiony zgodnie z 
art. 26ca § 1 pkt 1. 

• § 2. Kolejny tytuł wykonawczy, jest podstawą do prowadzenia egzekucji z majątku 
osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego również kosztów upomnienia oraz 
kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na 
podstawie tego tytułu. 

• § 3. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpienie innego zdarzenia 
skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem 
odpowiedzialności zobowiązanego, uznaje się za bezskuteczne do składnika 
majątkowego, który wchodziłby w skład majątku wspólnego, gdyby nie zawarto tej 
umowy majątkowej małżeńskiej lub nie wystąpiło takie zdarzenie prawne. Składnik ten 
uznaje się za wchodzący w skład majątku wspólnego. 

• § 4. Organ egzekucyjny, na wniosek małżonka zobowiązanego, zawiadamia go o 
aktualnej wysokości egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu 
niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, 
jednocześnie pouczając o zakazie rozporządzania uprzednio zajętą rzeczą lub prawem 
majątkowym wchodzących w skład majątku wspólnego oraz zakazie realizacji tego 
prawa majątkowego poza częścią wolną od zajęcia. 
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Elementy tytułu wykonawczego – art. 27 § 1 
pkt 9a (nowość!) 

 Tytuł wykonawczy zawiera 
pouczenie zobowiązanego o 
przysługującym jego małżonkowi 
prawie do wniesienia sprzeciwu w 
sprawie odpowiedzialności 
majątkiem wspólnym. 
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Małżonek dłużnika w egzekucji administracyjnej 
SPRZECIW: - art. 27f (nowość!) 

• § 1. W sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonkowi zobowiązanego 
przysługuje prawo sprzeciwu. Podstawą sprzeciwu jest ograniczenie, zniesienie, 
wyłączenie lub ustanie odpowiedzialności całością albo częścią majątku wspólnego. W 
sprzeciwie określa się istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie. 

• § 2. W przypadku egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego 
sprzeciw wnosi się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia małżonkowi 
zobowiązanego wezwania zgodnie z art. 110c § 2a. 

• § 3. Sprzeciw wnosi się do wierzyciela za pośrednictwem organu egzekucyjnego. 
Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym. 

• § 4. Wierzyciel zawiadamia zobowiązanego o wniesieniu sprzeciwu przez małżonka 
zobowiązanego. 

• § 5. Wierzyciel wydaje postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka 
zobowiązanego, w którym: oddala sprzeciw lub uznaje sprzeciw w całości lub w części i 
w pozostałym zakresie oddala sprzeciw. 

• § 6. Postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego doręcza się temu 
małżonkowi i zobowiązanemu. Na postanowienie o oddaleniu sprzeciwu małżonka 
zobowiązanego małżonkowi zobowiązanego przysługuje zażalenie. 

• § 7. Jeżeli postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego stanie się 
ostateczne, wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o sposobie i dacie 
ostatecznego rozpatrzenia tego sprzeciwu. 
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Inny podmiot (dłużnik hipoteczny) w egzekucji 
administracyjnej: - art. 27i (nowość!) 

• § 1. Jeżeli prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem 
skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki 
z tytułu niezapłacenia jej w terminie zostało przeniesione na inny podmiot, podstawą 
do prowadzenia egzekucji z tej rzeczy lub prawa majątkowego jest: 

1) tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego; 
2) kolejny tytuł wykonawczy wystawiony zgodnie z art. 26ca § 1 pkt 2. 
• § 2. Tytuł wykonawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 2, jest podstawą do 

prowadzenia egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego obciążonych zastawem 
skarbowym lub hipoteką przymusową również kosztów upomnienia i kosztów 
egzekucyjnych. 

• § 3. W egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego obciążonych zastawem skarbowym 
lub hipoteką przymusową podmiot, o którym mowa w § 1, uczestniczy na prawach 
zobowiązanego. Przepis art. 27e § 4 stosuje się odpowiednio. [Organ egzekucyjny, na 
wniosek tego podmiotu, zawiadamia go o aktualnej wysokości egzekwowanej 
należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów 
upomnienia i kosztów egzekucyjnych, jednocześnie pouczając o zakazie 
rozporządzania uprzednio zajętą rzeczą lub prawem majątkowym oraz zakazie 
realizacji tego prawa majątkowego poza częścią wolną od zajęcia.] 
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Dalszy tytuł wykonawczy: – art. 26c § 2 

Przed 30.07.2020 r. 

• Dalszy tytuł 
wykonawczy poza 
wymogami, o których 
mowa w art. 27, 
zawiera także numer 
porządkowy oraz 
oznaczenie celu, dla 
którego został 
wydany. 

Od 30.07.2020 r. 

• Dalszy tytuł wykonawczy 
zawiera dane, o których mowa 
w art. 27 § 1 pkt 1-9a i 11-14, § 
1a i 2 oraz art. 27d § 1, a także 
numer porządkowy dalszego 
tytułu wykonawczego oraz 
oznaczenie celu, dla którego 
został wydany. Dalszy tytuł 
wykonawczy zawiera 
informację wierzyciela o 
nadaniu temu tytułowi klauzuli 
o skierowaniu tytułu 
wykonawczego do egzekucji 
administracyjnej. 
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Dalszy tytuł wykonawczy: – art. 26c § 5 

Przed 30.07.2020 r. 

• Brak 

Od 30.07.2020 r. 

Dalszy tytuł wykonawczy wystawia się w 
postaci: 

• papierowej; 

• elektronicznej, jeżeli istnieją warunki 
techniczne do wystawienia, 
przekazania i korzystania z dalszego 
tytułu wykonawczego w takiej 
postaci, w przypadku konieczności 
przekazania go do organu 
egzekucyjnego innego niż organ 
egzekucyjny prowadzący 
postępowanie egzekucyjne.  
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Kolejny tytuł wykonawczy – art. 26ca 
(nowość!) 

Wierzyciel wystawia kolejny tytuł wykonawczy w razie 
potrzeby: 

• zabezpieczenia na nieruchomości lub egzekucji z 
nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego 
zobowiązanego i jego małżonka, zwanego dalej 
"majątkiem wspólnym" - w przypadku gdy 
odpowiedzialność zobowiązanego za należność 
pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie 
obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek 
wspólny; 

• egzekucji z przedmiotu hipoteki przymusowej - w 
przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot 
inny niż zobowiązany. 
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Zmieniony tytuł wykonawczy – art. 28b §3 

 W zmienionym tytule wykonawczym 
wierzyciel wskazuje wysokość należności 
pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 
w terminie oraz kosztów upomnienia 
należnych na dzień wystawienia zmienionego 
tytułu wykonawczego. W zmienionym tytule 
wykonawczym wskazuje się również dane 
dotyczące pozostałych należności pieniężnych, 
które nie uległy zmianie. 
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Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ 
egzekucyjny o: (art. 32aa) 

• zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym 
wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy 
wygaśnięcie jest wynikiem: 

a) wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny, 
b) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, powodującej zmniejszenie 

wysokości należności pieniężnej, 
c) przedawnienia należności pieniężnej, 
d) zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej; 
• zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania 

egzekucyjnego; 
• zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania 

egzekucyjnego; 
• okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie 

należności pieniężnej, w wyniku zdarzenia zaistniałego po dniu wystawienia 
tytułu wykonawczego; 

• uzyskanej informacji o składniku majątkowym lub źródle dochodu 
zobowiązanego; 

• zobowiązanym w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji 
administracyjnej, a w przypadku, o którym mowa w art. 28d § 1, również 
imieniu, nazwisku i adresie do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w 
spadku; 
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Wyjawienie majątku – art. 37b (nowość!) 
• § 1. W zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

administracyjnej organ egzekucyjny lub wierzyciel wzywa 
zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i 
źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia. 

• § 2. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, w wyznaczonym terminie, pisemnie 
lub ustnie do protokołu. 

• § 3. Wezwanie zawiera pouczenie zobowiązanego o odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz informacje 
umożliwiające złożenie prawdziwego i zupełnego oświadczenia o 
posiadanym majątku i źródłach dochodu. 

• § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, elementy zawarte w wezwaniu do złożenia 
oświadczenia oraz w tych oświadczeniach, mając na względzie 
zapewnienie prawidłowości pouczenia zobowiązanego o skutkach 
złożenia fałszywego oświadczenia oraz prawdziwości i zupełności tych 
oświadczeń. 
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Skarga na przewlekłość postępowania 
egzekucyjnego – art. 54a (nowość!) 

• § 1. Zobowiązanemu, wierzycielowi 
niebędącemu jednocześnie organem 
egzekucyjnym, podmiotowi, którego interes 
prawny lub faktyczny został naruszony w 
wyniku niewykonania obowiązku, oraz 
organowi zainteresowanemu w wykonaniu 
obowiązku przysługuje skarga na 
przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 
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Skarga na przewlekłość postępowania 
egzekucyjnego – art. 54a (nowość!) 

§ 2. Do skargi na przewlekłość postępowania 
egzekucyjnego przepisy art. 54 § 4 i 5 stosuje się 
odpowiednio: 

• Organ egzekucyjny wydaje postanowienie, w którym: 

1) oddala skargę na czynność egzekucyjną; 

2) uwzględnia skargę na czynność egzekucyjną: w 
całości lub w części i w pozostałym zakresie oddala 
skargę. 

• Na postanowienie w sprawie skargi na czynność 
egzekucyjną przysługuje zażalenie. 
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Zapłata egzekwowanej należności 
– art. 67g (nowość!) 

Za dzień zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z 
tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów 
egzekucyjnych uważa się przy zapłacie gotówką - dzień: 

• pobrania gotówki, 

• wpłaty tych należności na rachunek organu egzekucyjnego w 
banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w 
placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe, w biurze usług płatniczych, w 
instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji 
pieniądza elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 
730 i 1495); 
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Zapłata egzekwowanej należności 
– art. 67g (nowość!) 

Za dzień zapłaty egzekwowanej należności pieniężnej, 
odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów 
upomnienia i kosztów egzekucyjnych uważa się przy zapłacie 
bezgotówkowo - dzień: 
• obciążenia rachunku zobowiązanego przez dostawcę, o 

którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych - w przypadku zapłaty przy użyciu 
polecenia przelewu, 

• uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o 
której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych - w przypadku zapłaty przy 
użyciu innego niż polecenie przelewu instrumentu 
płatniczego. 
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Przepisy przejściowe 
 Do postępowań egzekucyjnych wszczętych i nie zakończonych 

przed 30 lipca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.).  

 W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i nie zakończonym 
przed 30 lipca 2020 r., na podstawie tytułu wykonawczego 
wystawionego na zobowiązanego, do egzekucji ze składnika 
majątkowego wchodzącego w skład majątku wspólnego 
zobowiązanego i jego małżonka, stosuje się przepisy w brzmieniu 
nadanym nowelizacją. (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r.) 

 W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i nie zakończonym 
przed 30 lipca 2020 r., na podstawie tytułu wykonawczego 
wystawionego na zobowiązanego, do egzekucji z rzeczy lub 
prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub 
hipoteką przymusową, które zostało przeniesione na inny 
podmiot, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacją. 
(art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r.).  
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Przepisy przejściowe 
 Pozostają w mocy dalsze tytuły wykonawcze, 

na podstawie których, przed dniem wejścia w 
życie nowelizacji ustawy, zabezpieczono 
należność pieniężną hipoteką przymusową, w 
tym hipoteką morską przymusową. (art. 26 
ustawy z dnia 11.09.2019 r.). 

 Dotychczasowe przepisy wykonawcze 
zachowują moc do dnia wejścia w życie 
nowych przepisów wykonawczych, jednak nie 
dłużej niż do 30 lipca 2021 r. (art. 27 ustawy z 
dnia 11.09.2019 r.). 
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