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TYTUŁ WYKONAWCZY 
STOSOWANY W EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM 

Numer systemowy sprawy organu 
egzekucyjnego 

      

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 599, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” 

1. Numer tytułu wykonawczego 
      

2. Data wystawienia 
      

3. Numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego1) 

      

4. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego1) 

      

5. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego1) 
      

 

A. DANE ZOBOWIĄZANEGO 
 1. Rodzaj zobowiązanego2) 

 1. osoba fizyczna  2. podmiot niebędący osobą fizyczną 

2. Imię3) 

      

3. Nazwisko/ Nazwa 

      

4. Kraj 

      

5. Województwo 

      

6. Powiat 

      

7. Gmina 

      

8. Ulica 

      

9. Numer domu 

      

10. Numer lokalu 

      

11. Miejscowość 

      

12. Kod pocztowy 

      

13. Poczta 

      

14. NIP 

      

15. Numer PESEL3) 

      

16. Numer REGON 

      

17. Data urodzenia3) 

      

18. Imię ojca3) 

      

19. Imię matki3) 

      

20. Numer telefonu 

      

21. Adres e-mail 

      

 

B. DANE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM 
 1. Akt normatywny 

      

Podstawa prawna obowiązku 

2. Orzeczenie 

      

3. Data wydania orzeczenia 

      

4. Numer orzeczenia 

      

5. Treść obowiązku 

      



 

C. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZYCIELA 

 1. Nazwa wierzyciela 

      

2. Adres siedziby wierzyciela 

      

3. NIP wierzyciela 

      

4. REGON wierzyciela 

      

Obowiązek wskazany w tytule wykonawczym jest wymagalny i podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 § 1 
pkt 10 ustawy oraz na podstawie  
5. Inna podstawa prawna1) 

      

6. Data doręczenia upomnienia 

      

7. Kwota kosztów upomnienia 

      

8. Nazwa i adres siedziby posiadacza rachunku 
      

9. Numer rachunku bankowego  

      

10. Wniosek o zastosowanie następującego środka egzekucyjnego 

      

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji 
administracyjnej 

11. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do 
działania w imieniu wierzyciela 

      

 

D. KLAUZULA ORGANU EGZEKUCYJNEGO 

 Potwierdza się zgodność danych zawartych w wydruku tytułu wykonawczego z treścią tytułu wykonawczego otrzymanego przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej4) 

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 10 ustawy kieruję tytuł 
wykonawczy do egzekucji administracyjnej 

2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do działania 
w imieniu organu egzekucyjnego 

      

1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego 

      

3. Data nadania klauzuli 

      

 

E. POTWIERDZENIE ODBIORU TYTUŁU WYKONAWCZEGO 

 1. Data doręczenia odpisu/ wydruku 
tytułu wykonawczego 
      

2. Czytelny podpis otrzymującego odpis/ wydruk tytułu 
wykonawczego  

3. Podpis doręczającego odpis/ wydruk tytułu 
wykonawczego  

 

 
POUCZENIE 

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym są: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, 

odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni.  

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/ wydruku tytułu wykonawczego prawo 

zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.  

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w ciągu 7 dni, 

organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku, na 

zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d § 3 ustawy).  

 


