
Egzemplarz nr ……… 

UPOMNIENIE NR …../2015 

KOMENDANTA MIEJSKIEGO 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia………………… 

 

 

 Na podstawie art. 15 §1 ustawy z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity DzU z 2014 r., poz. 1619, ze zm.) 

PRZYKŁADOWE PRZEDSIĘBIOSTWO SA, Jaczewo, ul. Strażacka 998/112 wzywam do:  

 

§ 1. Wykonania obowiązku zawartego w decyzji nr 75/2014 komendanta miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z 26 października 2014 r. 

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1 UPOMNIENIA, w brzmieniu: 

„Sporządzić i wprowadzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla magazynu nr 2”, 

należy wykonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego UPOMNIENIA.  

§ 3 O wypełnieniu przedmiotowego obowiązku należy niezwłocznie poinformować 

komendanta miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp., z powołaniem się na niniejsze 

UPOMNIENIE. 

§ 4. Jednocześnie na podstawie art. 15 § 2 ww. ustawy oraz § 1 rozporządzenia ministra 

finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia 

skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji 

administracyjnej (DzU z 2015 r., poz. 1526) nakładam na zobowiązanego obowiązek 

dokonania opłaty w wysokości 11,60 zł na konto nr 

11 2998 1234 5678 9000 9876 5432 organu wskazanego w § 3. 

§ 5. W przypadku braku spełnienia obowiązku wskazanego w § 2 sprawa zostanie 

skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. 

 

 

Dnia 26 października 2014 r. komendant miejski PSP w Gorzowie Wlkp., w wyniku 

ujawnienia nieprawidłowości podczas prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w 

obiekcie PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYKŁADOWEGO SA, Janczewo, ul. Strażacka 

998/112, wydał decyzję administracyjną nr 75/2014, nakazującą usunięcie nieprawidłowości 

polegającej na sporządzeniu i wdrożeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla magazynu 



nr 2, z terminem wykonania 1 stycznia 2015 r. Pomimo upłynięcia wskazanego terminu 

zobowiązany nie wywiązał się z nałożonego obowiązku. W związku z powyższym organ, 

stojąc na straży prawa, przystąpił z urzędu do wdrożenia zapisów ustawy z 17 czerwca 1966 r 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1619, ze zm), 

kierując do zobowiązanego niniejsze UPOMNIENIE wzywające do wypełnienia ciążącego 

obowiązku. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym konieczne jest nałożenie 

kosztów w wysokości 11,60 zł na rzecz organu. 

Jednocześnie należy zważyć, że w przypadku braku wykonania obowiązku wskazanego w § 2 

niniejszego UPOMNIENIA będzie on egzekwowany na mocy przywołanej ustawy poprzez 

zastosowanie następujących środków: 

1. Nakładanych wielokrotnie grzywien w celu przymuszenia w wysokości do 10 tys. zł 

każda, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej do 50 tys. zł, przy czym łączna kwota nałożonych grzywien może 

sięgnąć odpowiednio 50 tys. lub 200 tys. zł. Jednocześnie może zostać nałożona 

grzywna na zobowiązaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli jest to 

niezbędne do przymuszenia wykonania obowiązku. 

2. Wykonania zastępczego polegającego na wykonaniu obowiązku, na koszt i 

odpowiedzialność PRZYKŁADOWEGO PRZEDSIĘBORSTWA SA, przez podmiot 

wskazany przez organ. 

3. Wezwania, w razie potrzeby, Policji do zapewnienia warunków do wykonania 

obowiązku. 

4. Zabezpieczenia w postaci m.in. zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego na 

poczet zabezpieczenia pokrycia przez zobowiązanego kosztów wykonania 

zastępczego. 

5. Skierowania wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o ściągnięcie wszelkich 

zaległych wierzytelności powstałych w wyniku wszczęcia i prowadzenia egzekucji 

administracyjnej. 

 

Równocześnie informuję, że dobrowolne wykonanie obowiązku wstrzymuje procedurę 

postępowania egzekucyjnego, a tym samym zabezpiecza zobowiązanego przed nadmiernym 

obciążeniem finansowym w związku z koniecznością wywiązania się z nałożonych 

obowiązków. 

 


