DLA WSZYSTKICH WYLUZOWANYCH LOSEM RODZINY
Jeśli komornik wskutek braku ubezpieczenia na życie wejdzie na majątek rodziny zmarłego za np.
niespłacone kredyty to ile kosztuje jego praca?
Poniżej parę informacji na ten temat (miłej lektury):
Art. 45.
2. Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w
wysokości 15% wartości wyegzekwowanego roszczenia.
A...rt. 46.
1. Do wartości egzekwowanego roszczenia stanowiącej podstawę ustalenia opłaty egzekucyjnej
wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w
dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji
Art. 50.
Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia.
Art. 51.
1. Opłata stała wynosi 40% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku
przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na
pomieszczenie przedsiębiorstwa,
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie
dozorcy w dozór nieruchomości,
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących:
przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub
sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
Art. 53.
Za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę.
Art. 54.
Za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. 51 pobiera
się opłatę stałą w wysokości 25% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a w razie podjęcia
egzekucji na skutek dalszych naruszeń posiadania, opłatę zwiększa się każdorazowo o 100%.
Art. 56.
Za egzekucję inną niż wymieniona w art. 44-55 pobiera się opłatę stałą w wysokości 10%
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę czynności
egzekucyjnych.

