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Zmiany w egzekucji  
podatków gminnych 



Upomnienie 

• Rozporządzenie Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
4 grudnia 2020 r. w sprawie danych 
zawartych w upomnieniu (Dz. U. z 
2020 r., poz. 2194); 
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Upomnienie zawiera: 

• wezwanie do wykonania obowiązku, w tym 
obowiązku zapłaty należności pieniężnej 
wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej 
w terminie, naliczonymi na dzień zapłaty, o 
ile są wymagane, oraz kosztami upomnienia, 
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę 
postępowania egzekucyjnego po upływie 7 
dni od dnia doręczenia upomnienia; 
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Upomnienie zawiera pouczenie, że w przypadku 
wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane 
środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty 
kosztów egzekucyjnych, a w tym w egzekucji 
należności pieniężnej: 

• opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł 
oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, 

• opłaty egzekucyjnej naliczanej od 
wyegzekwowanych lub zapłaconych środków 
pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub 
wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, 
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Upomnienie zawiera pouczenie, że w przypadku 
wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane 
środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty 
kosztów egzekucyjnych, a w tym w egzekucji 
należności pieniężnej: 

• wydatków egzekucyjnych poniesionych 
przez organ egzekucyjny w związku z 
prowadzeniem postępowania 
egzekucyjnego, 

• opłaty za czynności egzekucyjne; 
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Upomnienie zawiera pouczenia: 

• W przypadku niewykonania w całości obowiązku w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia 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, 
o zmianie adresu zamieszkania lub miejsca 
siedziby, doręczenie pisma wierzyciela lub organu 
egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest 
skuteczne.  
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Przedawnienie kosztów upomnień – art. 15 § 3c 
i § 3d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji 

• Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia 
się z upływem 3 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany 
obowiązek.  

• Bieg terminu przedawnienia nie ulega przerwaniu i 
zawieszeniu. 

• Wierzyciel niebędący jednocześnie organem 
egzekucyjnym niezwłocznie zawiadamia organ 
egzekucyjny o przedawnieniu kosztów upomnienia. 
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Przedawnienie kosztów upomnień – przykład: 

Upomnienie na zaległą opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za VII 2013 r. 
Zaległość uległa przedawnieniu 
01.01.2019 r. → 01.01.2023 r. 
przedawnienie kosztów 
upomnienia 
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Przedawnienie kosztów upomnień – 
przykład: 

Upomnienie na zaległy podatek od 
nieruchomości za IV ratę 2012 r. Zaległość objęta 
tytułem wykonawczym → 01.12.2017 r. 
zastosowany środek egzekucyjny → 19.01.2021 
r. na wniosek dłużnika burmistrz umarza zaległy 
podatek (w konsekwencji również odsetki za 
zwłokę) → 01.01.2025 r. przedawnienie kosztów 
upomnienia 
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Zmiana wysokości kosztów upomnienia  
od 13 października 2021 r. - 16 zł 

Rozporządzenie Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 
stycznia 2021 r. w sprawie wysokości 
kosztów upomnienia doręczanego 
zobowiązanemu przed wszczęciem 
egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 
2021 r., poz. 67) 
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Tytuł wykonawczy – art. 26 § 1c ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• 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 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. 

• 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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Dz. Urz. MFFiPR z 2021 r. poz. 25 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

z dnia 15 marca 2021 r. 

w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego 
przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do 

naczelnika urzędu skarbowego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 i z 2020 r. poz. 288 i 1492) ogłasza się, 
że system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy z 
dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. 
poz. 11 i 41) zostanie uruchomiony z dniem 30 kwietnia 2021 r. 
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System teleinformatyczny – art. 26aa ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• System teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego 
wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub 
informacje są przekazywane do organu egzekucyjnego 
będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, jest 
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej. 

• Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, 
jako organ prowadzący system teleinformatyczny, na 
wniosek wierzyciela, nadaje temu wierzycielowi 
dostęp do tego systemu w zakresie niezbędnym do 
wszczęcia lub prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego. 
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Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący 
systemu teleinformatycznego w zakresie 
wniosku o nadanie uprawnień do systemu 
teleinformatycznego eTW 

• Wnioski o nadanie uprawnień do systemu teleinformatycznego 
eTW należy składać po dacie uruchomienia przedmiotowego 
systemu, wskazanej w obwieszczeniu Ministra Finansów o 
terminie uruchomienia systemu teleinformatycznego 
przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych, które 
zostanie ogłoszone w dzienniku urzędowym oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Finansów. 

• Wzór wniosku zostanie opublikowany na portalu wierzycieli i 
organów egzekucyjnych (http://www.is-szczecin.pl/egzadm/). 
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Wzory tytułów wykonawczych 

Od kiedy 
obowiązuje 

Do kiedy 
obowiązuje 

Rodzaj aktu 

06.09.2016 r. 30.04.2021 r. 
30.09.2021 r. 
projekt 
rozporządzenia 
TW-1 (6) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 
2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 
stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 
2018 r., poz. 850) TW-1 (3) i TW-2 (2) 

30.07.2020 r. 20.08.2021 r. 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) TW-1 (4), TW-2 (3) i TW-3 (1) 

20.02.2021 r. nadal Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i 
Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w 
sprawie wzorów tytułów wykonawczych 
stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 
2021 r., poz. 176) TW-1 (5), TW-2 (4) i TW-3 (2) 
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Rodzaje tytułów wykonawczych: 

• Tytuł wykonawczy; 

• Dalszy tytuł wykonawczy; 

• Zmieniony tytuł wykonawczy; 

• Utracony tytuł wykonawczy; 

• Kolejny tytuł wykonawczy; 
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Dalszy tytuł wykonawczy – art. 26c § 1 

Wierzyciel wydaje dalszy tytuł wykonawczy w 
przypadku: 

• prowadzenia egzekucji przez więcej niż jeden organ 
egzekucyjny (zbieg egzekucji); 

• nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do 
ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej 
dotychczasowego tytułu wykonawczego; 

• zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką 
przymusową, w tym hipoteką morską przymusową. 
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Cel wydania kolejnego tytułu 
wykonawczego (poz.5): 

1.zabezpieczenie na nieruchomości wchodzącej w 
skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego 
małżonka; 

2.egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład 
majątku wspólnego zobowiązanego i jego 
małżonka; 

3.egzekucja z przedmiotu hipoteki przymusowej w 
przypadku przeniesienia tego przedmiotu na 
podmiot inny niż zobowiązany; 
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Sprzeciw małżonka zobowiązanego 
• Małżonkowi zobowiązanego przysługuje sprzeciw w sprawie 

odpowiedzialności majątkiem wspólnym. 
• 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. 

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

• Wierzyciel zawiadamia zobowiązanego o wniesieniu sprzeciwu przez 
małżonka zobowiązanego. 

• 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. 

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

• 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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Wyjawienie majątku – art. 37b ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• 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. 

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

• 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. 
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• 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) 
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Skarga na przewlekłość postępowania 
egzekucyjnego – art. 54a ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• 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 ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• 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. 67e ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

• Zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu 
niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i 
kosztów egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu 
można dokonać gotówką lub bezgotówkowo. Zapłaty 
bezgotówkowo można dokonać w siedzibie organu 
egzekucyjnego, jeżeli po stronie tego organu istnieją 
warunki techniczne. 

• Zapłata organowi egzekucyjnemu nie stanowi 
egzekucji z pieniędzy. 
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Odstąpienie od zasady obligatoryjności egzekucji 
– art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji 

• Wierzyciel może nie podejmować czynności 
zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość 
należności pieniężnej, odsetek z tytułu 
niezapłacenia jej w terminie i kosztów 
upomnienia nie przekracza dziesięciokrotności 
kosztów upomnienia, chyba że okres do 
upływu terminu przedawnienia należności 
pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy. 
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Odstąpienie od zasady obligatoryjności 
egzekucji – art. 6 § 1c ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji 

• Wierzyciel może odstąpić od czynności zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli nie upłynęło 

12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 

59 § 2 (nieściągalność dłużnika), wydanego w sprawie 

prowadzonej na wniosek tego wierzyciela, na podstawie 

tytułu wykonawczego obejmującego inne należności 

pieniężne zobowiązanego, chyba że zostanie ujawniony 

majątek lub źródło dochodu zobowiązanego, z których jest 

możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych 
przewyższających koszty egzekucyjne. 
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Współpraca organów w trakcie egzekucji  
– art. 7a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji 

• Wierzyciel, organ egzekucyjny i dłużnik zajętej 

wierzytelności współpracują w postępowaniu 

egzekucyjnym w sposób prowadzący do prawidłowego 

wykonania obowiązku podlegającego egzekucji 

administracyjnej, w tym przekazują informacje dotyczące 

czynności egzekucyjnych i innych czynności 

podejmowanych przez te podmioty, a także zdarzeń 

mających wpływ na egzekwowany obowiązek zapłaty 

należności pieniężnej, odsetek z tytułu jej niezapłacenia 

w terminie, kosztów upomnienia i kosztów 
egzekucyjnych. 
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• Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 
lutego 2021 r. w sprawie współpracy 
wierzyciela, organu egzekucyjnego i 
dłużnika zajętej wierzytelności w 
postępowaniu egzekucyjnym należności 
pieniężnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 320) 
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Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej  
– art. 61 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji 

• W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny 
określonej w art. 59 § 2 (dłużnik nieściągalny = nie uzyska się kwoty 
przewyższającej koszty egzekucyjne) postępowanie egzekucyjne 
wszczyna się ponownie na wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie 
egzekucji administracyjnej - jeżeli organ egzekucyjny nie jest 
jednocześnie wierzycielem - po ujawnieniu przez wierzyciela majątku 
lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe 
wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty 
egzekucyjne. 

• Wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji, zawiera informacje o majątku 
lub źródłach dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe 
wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty 
egzekucyjne, oraz inne informacje niezbędne do ponownego wszczęcia i 
prowadzenia egzekucji administracyjnej.  

• W przypadku zmiany właściwości organu egzekucyjnego, który umorzył 
postępowanie egzekucyjne z przyczyny określonej w art. 59 § 2, 
wierzyciel przekazuje właściwemu organowi egzekucyjnemu również 
dalszy tytuł wykonawczy. 
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Ponowne wszczęcie egzekucji 
administracyjnej 
• Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji 

administracyjnej jest dotychczasowy tytuł 
wykonawczy albo dalszy tytuł wykonawczy.  

• W ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej 
mogą być dochodzone koszty egzekucyjne powstałe 
w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z 
przyczyny określonej w art. 59 § 2 na wniosek 
wierzyciela – jeżeli zostały pokryte przez tego 
wierzyciela – niezależnie od kosztów egzekucyjnych 
powstałych w ponownie wszczętym postępowaniu 
egzekucyjnym. 
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Ponowne wszczęcie egzekucji 
administracyjnej: 

• Rozporządzenie Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu informacji 
zawartych we wniosku o ponowne 
wszczęcie egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 31) 
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Zakaz umarzania postępowania egzekucyjnego: 

• Nie umarza się postępowania egzekucyjnego (!) 
w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu 
egzekucyjnym dotyczącym należności 
pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej 
wydatki egzekucyjne, o ile okoliczność ta 
zaistniała po dniu wszczęcia tego 
postępowania, jeżeli koszty egzekucyjne 
powstałe przed dniem zaistnienia tej przyczyny 
oraz koszty upomnienia nie zostały 
wyegzekwowane, zapłacone lub umorzone. 
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Przedawnienie kosztów 
egzekucyjnych 
• Obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych 

przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym 
wygasł egzekwowany obowiązek. 

• Obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych 
obciążających wierzyciela przedawnia się z 
upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym 
postanowienie w sprawie wysokości tych 
kosztów stało się ostateczne. 
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Zapłata w postępowaniu egzekucyjnym przez inny 
podmiot niż dłużnik 

Należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia 
oraz koszty egzekucyjne mogą być zapłacone organowi egzekucyjnemu przez: 

• aktualnego właściciela lub użytkownika wieczystego 
przedmiotu hipoteki przymusowej niebędących 
zobowiązanymi - jeżeli te należności są zabezpieczone tą 
hipoteką; 

• aktualnego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego 
niebędącego zobowiązanym - jeżeli te należności są 
zabezpieczone tym zastawem; 

• małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma i macochę zobowiązanego; 

• inny podmiot - jeżeli łączna wysokość tych należności nie 
przekracza 5000 zł. 
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Zapłata w postępowaniu egzekucyjnym przez inny 
podmiot niż dłużnik 

• Jeżeli dowód zapłaty nie budzi wątpliwości co 
do przeznaczenia zapłaty na należność 
pieniężną, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w 
terminie, koszty upomnienia i koszty 
egzekucyjne uznaje się, że zapłata pochodzi ze 
środków zobowiązanego. 

• Przepisy stosuje się do zapłaty wierzycielowi 
należności pieniężnej, odsetek z tytułu 
niezapłacenia jej w terminie i kosztów 
upomnienia.  
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