
ZARZĄDZENIE NR 377/22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej obowiązków 

o charakterze niepieniężnym" 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 92 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2022r., poz. 528) i art. 20 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., 

poz. 479), zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadza się "Regulamin egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze 

niepieniężnym", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 153/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 kwietnia 

2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze 

niepieniężnym". 

§ 3. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim Naczelnikom Wydziałów oraz  Kierownikom 

Zespołów Urzędu Miasta Mysłowice. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Mysłowice. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

(-) Dariusz Wójtowicz 

Otrzymują: 

1. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac 
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2. Kierownicy jednostek i zakładów budżetowych 

3. Skarbnik Miasta 

4. Zastępcy Prezydenta Miasta 

5. Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji 

6. Wydział Budżetu 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 377/22 

Prezydenta Miasta Mysłowice 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

Regulamin egzekucji administracyjnej 
obowiązków o charakterze niepieniężnym 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym określa 

szczegółowe zasady postępowania wierzyciela w przypadku uchylania się zobowiązanych od 

wykonania ciążących na nich obowiązków o charakterze niepieniężnym, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie 

właściwości Organu egzekucyjnego. 

2. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze 

niepieniężnym jest Prezydent Miasta Mysłowice w zakresie zadań własnych Gminy Mysłowice, zadań 

zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji 

i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki 

organizacyjne Gminy Mysłowice. 

3. Zadania Prezydenta Miasta Mysłowice - jako organu egzekucyjnego – wykonuje Zespół Egzekucji 

w Wydziale Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji Urzędu Miasta Mysłowice. 

4. Egzekucja należności pieniężnych wynikających z zastosowanych środków egzekucyjnych odbywa 

się według odrębnego Regulaminu. 

§ 2. Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2 ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdy wynikają one z decyzji lub 

postanowień właściwych organów, albo - w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego - bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych 

obowiązków tryb egzekucji sądowej. 

§ 3. 1. W razie uchylania się Zobowiązanego od wykonania obowiązku Wierzyciel powinien podjąć 

czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. 

2. Egzekucja obowiązków niepieniężnych winna się odbywać terminowo, aby nie dopuścić do 

niemożliwości wykonania obowiązku, przedawnienia należności z zastosowanego środka 

egzekucyjnego lub powstania szkody w majątku Gminy lub Skarbu Państwa. 

3. W przypadku zagrożenia powstaniem szkody, przedawnienia lub niemożliwości wykonania, terminy 

przewidziane na dokonanie poszczególnych czynności ulegają odpowiedniemu skróceniu tak, aby 

nie dopuścić do zajścia takich okoliczności. 
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§ 4. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć: 

a) Wierzyciel - Wydział merytoryczny Urzędu Miasta Mysłowice realizujący zadania Gminy Mysłowice, 

jako jednostki samorządu terytorialnego wykonującej zadania własne Gminy Mysłowice, zadania 

zlecone i zadania z zakresu administracji rządowej oraz nadzorujący wykonywanie obowiązków 

wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych przez 

Prezydenta Miasta Mysłowice (a także organy odwoławcze) lub jednostki organizacyjne Gminy 

Mysłowice; 

b) Zobowiązany - osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

albo osobę fizyczną, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze niepieniężnym; 

c) Egzekucja administracyjna - prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie egzekucyjne lub 

zabezpieczające oraz stosowane przez nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania 

obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 1. 

§ 5. Wierzyciele, w zakresie swoich obowiązków wynikających z Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Miasta Mysłowice, prowadzą wszelkie działania mające na celu wykonanie nałożonych obowiązków 

o charakterze niepieniężnym, nadzorują sposób wykonywania przez Zobowiązanego nałożonych 

przez nie lub nadzorowanych przez nie obowiązków o charakterze niepieniężnym, także w związku ze 

stosowanymi przez Organ egzekucyjny środkami egzekucyjnymi. 

§ 6. 1. Termin i warunki wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym określa Wierzyciel. 

2. Wierzyciel bada na bieżąco, czy obowiązek o charakterze niepieniężnym został wykonany 

w określonym terminie i zgodnie z ustalonymi lub wynikającymi z przepisów prawa warunkami. 

3. W przypadku stwierdzenia, że obowiązek o charakterze niepieniężnym nie został wykonany 

w określonym terminie, albo nie został wykonany zgodnie z ustalonymi lub wynikającymi z przepisów 

prawa warunkami, Wierzyciel przesyła do Zobowiązanego upomnienie – za potwierdzeniem odbioru, 

chyba że uprzednie przesłanie upomnienia nie jest wymagane. Upomnienie zawiera wezwanie do 

wykonania obowiązku w określonym terminie z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucji 

administracyjnej. 

4. Kopie upomnień, o których mowa w ust. 3, wraz z potwierdzeniem odbioru przechowuje Wierzyciel, 

dokonując weryfikacji skuteczności doręczenia upomnienia. 

5. W przypadku jeśli doręczenie upomnienia nie było skuteczne z powodu nieprawidłowych danych 

adresowych, Wierzyciel - po ustaleniu prawidłowego adresu Zobowiązanego- ponownie wysyła 

upomnienie. W tym przypadku dalsza procedura przebiega zgodnie z poprzednimi zapisami. 
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§ 7. 1. Jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym objęty upomnieniem nie został wykonany 

w całości, Wierzyciel sporządza tytuł wykonawczy nie później niż z upływem 30 dni od otrzymania 

potwierdzenia odbioru upomnienia przez Zobowiązanego, chyba że stanie się to niemożliwe 

z powodów prawnych lub natury faktycznej. W takim przypadku tytuł wykonawczy sporządza się 

niezwłocznie. 

2. W przypadku, gdy egzekucja administracyjna obowiązku o charakterze niepieniężnym może być 

wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia – tytuł wykonawczy sporządza się nie później niż 

z upływem 30 dni od daty stwierdzenia niewykonania tego obowiązku przez Wierzyciel. 

3. Wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy wraz z zawartym w nim wnioskiem o zastosowanie 

konkretnego środka egzekucyjnego, i przekazuje go do Zespołu Egzekucji w Wydziale Podatków, 

Opłat Lokalnych oraz Egzekucji. 

4. Wierzyciel przekazując tytuł wykonawczy obowiązany jest załączyć do niego pisemne wyjaśnienie, 

czy wniosek dotyczy obowiązku wykonania czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić 

inna osoba za zobowiązanego, a także czy celowe jest zastosowanie od razu innego środka 

egzekucyjnego niż grzywna w celu przymuszenia do wykonania egzekwowanego obowiązku, 

uzasadniając takie stanowisko. 

5. Po przekazaniu tytułu wykonawczego wraz z wyjaśnieniem, o którym mowa w ust. 4 - w przypadku 

wykonania przez Zobowiązanego egzekwowanego obowiązku w całości  lub części- pracownik 

Wierzyciel bez zbędnej zwłoki informuje o tym fakcie właściwy organ egzekucyjny. 

§ 8. 1. Wystawione tytuły wykonawcze wpisuje się do ewidencji tytułów wykonawczych i przesyła do 

właściwego organu egzekucyjnego. 

2. Ewidencję tytułów wykonawczych tworzy się wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

Regulaminu. 

3. O każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego egzekwowanego obowiązku Wierzyciel informuje 

niezwłocznie organ egzekucyjny zawiadomieniem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu. 

§ 9. 1. Zespół Egzekucji bada z urzędu dopuszczalność egzekucji administracyjnej. 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności 

i wykonalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. 

. 
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§ 10. Wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku niepieniężnego następuje z chwilą doręczenia 

Zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego oraz postanowienia o zastosowaniu środka 

egzekucyjnego lub postanowienia o wezwaniu do wykonania obowiązku wskazanego w tytule 

wykonawczym 

§ 11. Środki egzekucyjne stosuje Organ egzekucyjny według trybu wynikającego z obowiązujących 

przepisów. 

§ 12. Wykonanie zastępcze stosuje się, gdy egzekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności, którą 

można zlecić innej osobie do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt. 

§ 13. 1. W przypadku konieczności zastosowania środka egzekucyjnego w postaci wykonania 

zastępczego Wierzyciel oraz pozostałe wydziały Urzędu Miasta Mysłowice w zakresie zakresu swoich 

obowiązków są zobowiązane prowadzić działania mające na celu zlecenie zastępczo wykonania 

obowiązku niepieniężnego osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Zobowiązanego, najpierw 

celem wydania prawidłowego postanowienia o zastosowaniu wykonania zastępczego, a potem w celu 

wykonania obowiązku przez osobę trzecią na podstawie postanowienia o zastosowaniu wykonania 

zastępczego. 

2. O zakończeniu wykonania zastępczego Wierzyciel niezwłocznie informuje Organ egzekucyjny, 

przedstawiając wykaz wszystkich kosztów poniesionych w celu wykonania zastępczego. 

§ 14. Za przygotowanie zlecenia wykonania zastępczego egzekwowanego obowiązku osobie trzeciej 

odpowiada Wierzyciel oraz pozostałe wydziały Urzędu Miasta Mysłowice zgodnie z zakresem 

kompetencji wynikającym z Regulaminu organizacyjnego, które przeprowadzają stosowne procedury 

mające na celu wyłonienie osoby trzeciej celem udzielenia jej zamówienia w trybie wykonania 

zastępczego przez Organ egzekucyjny. 

§ 15. W pisemnym wyjaśnieniu, o którym mowa w § 7 ust. 4, Wierzyciel zobowiązany jest określić 

wszystkie dane umożliwiające prawidłowe wydanie postanowienia o zastosowaniu środka 

egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego lub kolejnych postanowień w tej sprawie, a w 

szczególności: 

- wskazać przybliżoną kwotę kosztów wykonania zastępczego, 

- wskazać, czy celowe jest wezwanie Zobowiązanego do wpłacenia zaliczki na koszty wykonania 

zastępczego, 

- wskazać, czy należy nakazać Zobowiązanemu dostarczenie posiadanej dokumentacji, a także 

posiadanych materiałów i środków przewozowych, niezbędnych do zastępczego wykonania 

egzekwowanej czynności, 
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- określić szczegółowo warunki techniczne i środowiskowe albo inne wynikające z przepisów prawa 

wykonania obowiązku niepieniężnego, 

- wskazać osobę trzecią, wyłonioną dla celów zlecenia jej wykonania zastępczego zgodnie z § 14. 

§ 16. 1. Jeżeli w postanowieniu w sprawie wykonania zastępczego nie wskazano osoby, której zostało 

zlecone zastępcze wykonanie, organ egzekucyjny zleci wykonanie egzekwowanych czynności 

określonej osobie w terminie nie dłuższym niż miesiąc i zawiadomi o tym Zobowiązanego. 

2. Wierzyciel zobowiązany jest do przygotowania zlecenia wykonania zastępczego osobie trzeciej 

zgodnie z postanowieniami § 14. 

§ 17. W przypadku, gdy Wierzyciel już po wydaniu postanowienia o zastosowaniu wykonania 

zastępczego zauważy celowość zmiany warunków wykonania zastępczego, w zobowiązany jest 

zwrócić na piśmie uwagę Organu egzekucyjnego na takie okoliczności czy przyczyny, 

w szczególności umożliwiając Organowi egzekucyjnemu wydawanie postanowienia w sprawie 

wezwania zobowiązanego do wpłacenia zaliczek na koszty wykonania zastępczego oraz w sprawie 

dostarczenia dokumentacji, materiałów i środków przewozowych także w toku zastępczego wykonania 

egzekwowanego obowiązku. 

§ 18. 1. Kontrolę wykonywania egzekwowanego obowiązku o charakterze niepieniężnym wykonuje 

Wierzyciel. 

2. W przypadku stwierdzenia, że dotychczas stosowane środki egzekucyjne są nieskuteczne i należy 

zastosować także inne czynności mające na celu wykonanie egzekwowanego obowiązku, Wierzyciel 

zobowiązany jest na piśmie wskazać na celowość takich działań. 

§ 19. 1. W przypadku złożenia przez Zobowiązanego zarzutu egzekucyjnego - stosownie do 

art. 33 i nast. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Zespół Egzekucji niezwłocznie 

przekazuje pismo Wierzycielowi celem wydania postanowienia w sprawie zarzutu w sprawie egzekucji 

administracyjnej. 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o wydaniu ostatecznego postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 

Zespół Egzekucji podejmuje działania, o których mowa w art. 34 § 4 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

§ 20. Wierzyciel niezwłocznie informuje Zespół Egzekucji o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na 

prawidłowy bieg egzekucji administracyjnej, w szczególności: 

1) jeżeli zostało wydane orzeczenie lub wyrok w sprawie egzekwowanego obowiązku; 

2) w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku; 

3) jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania; 
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4) jeżeli obowiązek wygasł, stał się niewykonalny albo jeżeli obowiązek nie istniał; 

5) jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego 

z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa; 

6) gdy zachodzi błąd co do osoby Zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze 

względu na osobę Zobowiązanego. 

§ 21. 1. Zespół Egzekucji sporządza półroczne informacje o stanie egzekucji. 

2. Na wniosek Wierzyciela informacja o stanie egzekucji może zostać sporządzona w każdym czasie 
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                 Załącznik Nr 1 
 
 

EWIDENCJA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH 
 

WIERZYCIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć wierzyciela 

DANE 
IDENTYFIKACYJNE 

Nazwa pełna 
 

Nr teczki wierzyciela 

Nazwa skrócona 
 

NIP REGON 

ADRES Kraj 
 

Województwo Powiat 

Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta  

Telefon 
 

Teleks Faks  

Przesyła się wymienione tytuły wykonawcze celem nadania klauzuli o skierowaniu go do egzekucji lub 
celem przymusowego ściągnięcia należności 

Liczba tytułów wykonawczych ogółem 

Nr tytułu wykonawczego Nr konta Imię i nazwisko 
(nazwa) 

zobowiązanego 

Adres Oznaczenie 
obowiązku o 
charakterze 

niepieniężnym 

data 
powstania 
obowiązk

u 

Tytuł 
prawny 

stanowiący 
podstawę 
egzekwow

ania 
obowiązku 

Likwidacja tytułu 
wykonawczego 

data podpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wypełnia wierzyciel Wypełnia organ 
egzekucyjny 
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         PREZYDENT        
MIASTA MYSŁOWICE 
          Załącznik Nr 2 
  
 
dotyczy tytułu wykonawczego:      
…....................................     Mysłowice dnia …..................... 
          
       ..................................... 
       oznaczenie organu egzekucyjnego 
 
       .............................................. 
       adres - siedziba organu egzekucyjnego 

Z A W I A D O M I E N I E 

  
Zawiadamiam, że obowiązek niepieniężny objęty tytułem wykonawczym Nr 

…................................... wystawionym na zobowiązanego: 
…................................................................................................................................................................
zamieszałym/z siedzibą w…...................................................................................................... 
 

1) wygasł w całości/części na skutek wykonania w dniu ................................. 
2) wygasł w całości/części na skutek prawomocnego orzeczenia lub wyroku wydanego  

w sprawie egzekwowanego obowiązku w dniu.....................Sygn. akt (Znak sprawy)...... 
3) nastąpiło wstrzymanie wykonania, odroczenie terminu wykonania obowiązku na skutek 

wydanego rozstrzygnięcia z dnia .................... Sygn. akt (Znak sprawy)....... 
4) obowiązek niepieniężny wygasł (z innych przyczyn, aniżeli wskazane w pkt 1), stał się 

niewykonalny albo obowiązek nie istniał, co stwierdzono w dniu ........... na podstawie 
.......................... 

5) egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego  
z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu 
prawa - co zostało stwierdzone w dniu..................... na podstawie ........................ 

6) egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego  
z powodu............................................... 

 
 
W załączeniu kopia decyzji z dnia …............ Nr …........................... 
 
Otrzymują; 
1) adresat 
2) a/a 
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