
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. 

Poz. 472 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 18 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych  
oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych 

Na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw 

komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 1366) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

a) w ust. 1 pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) o egzekucję z nieruchomości, w której nastąpiło przysądzenie własności nieruchomości; 

2) o egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, w której na-

stąpiło przysądzenie własności nieruchomości; 

3) o egzekucję z udziałem Skarbu Państwa, z wyjątkiem spraw z repertorium Kms;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Poza aktami spraw wymienionych w ust. 1 komornik zalicza do dokumentacji kategorii A: 

1) akta co najmniej pięciu spraw z każdego roku i z każdego sposobu egzekucji, a w szczególności 

z egzekucji ze statków morskich, praw własności przemysłowej oraz z przedmiotów o wartości historycz-

nej, naukowej lub artystycznej; 

2) wszystkie akta spraw z repertorium Kms, Kmp i Km z wybranych przez siebie dwóch dni z każdego  

roku.”; 

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a. Przepisy § 7 stosuje się do urządzeń ewidencyjnych prowadzonych jako odrębny dokument elektronicz-

ny lub raport wygenerowany z systemu teleinformatycznego.”; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Dokumentacja kategorii A jest przechowywana przez okres 10 lat. 

2. Dokumentacja kategorii B jest przechowywana przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucję 

z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544, z 2013 r. poz. 829 i 1513, 

z 2014 r. poz. 993 i 1710 oraz z 2015 r. poz. 218. 




