
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady realizacji prawa
do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieruchomo-
Êci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej w wyniku wyp´dzenia z by∏ego terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w zwiàzku
z wojnà rozpocz´tà w 1939 r. dokonanego na podsta-
wie:

1) uk∏adu z dnia 9 wrzeÊnia 1944 r. pomi´dzy Polskim
Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rzàdem
Bia∏oruskiej Socjalistycznej Republiki Rad doty-
czàcego ewakuacji obywateli polskich z teryto-
rium B.S.R.R. i ludnoÊci Bia∏oruskiej z terytorium
Polski,

2) uk∏adu z dnia 9 wrzeÊnia 1944 r. pomi´dzy Polskim
Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rzàdem
Ukraiƒskiej Socjalistycznej Republiki Rad doty-
czàcego ewakuacji obywateli polskich z teryto-
rium U.S.R.R. i ludnoÊci ukraiƒskiej z terytorium
Polski,

3) uk∏adu z dnia 22 wrzeÊnia 1944 r. pomi´dzy Pol-
skim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rzà-
dem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad do-
tyczàcego ewakuacji obywateli polskich z teryto-
rium Litewskiej S.R.R. i ludnoÊci litewskiej z tery-
torium Polski,

4) umowy z dnia 6 lipca 1945 r. mi´dzy Tymczaso-
wym Rzàdem JednoÊci Narodowej Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Rzàdem Zwiàzku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich o prawie zmiany obywatelstwa
radzieckiego osób narodowoÊci polskiej i ˝ydow-
skiej, mieszkajàcych w ZSRR i o ich ewakuacji do
Polski i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego
osób narodowoÊci rosyjskiej, ukraiƒskiej, bia∏oru-
skiej, rusiƒskiej i litewskiej, mieszkajàcych na tery-
torium Polski i o ich ewakuacji do ZSRR 

zwanego dalej „prawem do rekompensaty”.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ tak˝e do osób, które
na skutek innych okolicznoÊci zwiàzanych z wojnà roz-
pocz´tà w 1939 r., by∏y zmuszone opuÊciç by∏e teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Prawo do rekompensaty przys∏uguje w∏a-
Êcicielowi nieruchomoÊci pozostawionych poza obec-

nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli spe∏-
nia on ∏àcznie nast´pujàce wymogi: 

1) by∏ w dniu 1 wrzeÊnia 1939 r. obywatelem polskim,
zamieszkiwa∏ w tym dniu na by∏ym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuÊci∏ je z przy-
czyn, o których mowa w art. 1;

2) posiada obywatelstwo polskie.

Art. 3. 1. W przypadku gdy nieruchomoÊci pozo-
stawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej by∏y przedmiotem wspó∏w∏asnoÊci, prawo do
rekompensaty przys∏uguje wszystkim wspó∏w∏aÊcicie-
lom, spe∏niajàcym wymogi okreÊlone w art. 2, albo
niektórym z nich, wskazanym przez pozosta∏ych
wspó∏w∏aÊcicieli. Wskazanie osoby uprawnionej do
rekompensaty nast´puje przez z∏o˝enie oÊwiadczenia
z podpisem poÊwiadczonym notarialnie lub przed or-
ganem administracji publicznej albo przez z∏o˝enie
oÊwiadczenia w polskiej placówce konsularnej.

2. W przypadku Êmierci w∏aÊciciela nieruchomoÊci
pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, prawo do rekompensaty przys∏uguje
wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich,
wskazanym przez pozosta∏ych spadkobierców, je˝eli
spe∏niajà wymóg okreÊlony w art. 2 pkt 2. Wskazanie
osoby uprawnionej do rekompensaty nast´puje przez
z∏o˝enie oÊwiadczenia z podpisem poÊwiadczonym
notarialnie lub przed organem administracji publicz-
nej albo przez z∏o˝enie oÊwiadczenia w polskiej pla-
cówce konsularnej.

Art. 4. Prawo do rekompensaty potwierdzone na
podstawie niniejszej ustawy albo odr´bnych przepi-
sów jest niezbywalne.

Art. 5. 1. Potwierdzenie prawa do rekompensaty
nast´puje na wniosek osoby ubiegajàcej si´ o po-
twierdzenie tego prawa, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2008 r.

2. Wniosek o potwierdzenie prawa do rekompen-
saty w przypadkach, o których mowa w art. 3, sk∏ada
wspó∏w∏aÊciciel lub spadkobierca, lub wskazana oso-
ba uprawniona do rekompensaty. 

3. Prawo do rekompensaty potwierdza, w drodze
decyzji:

1) wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania wnioskodawcy b´dàcego w∏aÊcicie-
lem nieruchomoÊci pozostawionych poza obecny-
mi granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo
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U S TAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

o realizacji prawa do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieruchomoÊci poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 28 lip-

ca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustaw´ z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku
od czynnoÊci cywilnoprawnych i ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia
2000 r. o op∏acie skarbowej.



2) wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na ostatnie miej-
sce zamieszkania osoby b´dàcej w∏aÊcicielem nie-
ruchomoÊci pozostawionych poza obecnymi gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli o zalicze-
nie ubiegajà si´ spadkobiercy tej osoby, albo

3) wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania jednego z wnioskodawców wskazane-
go przez pozosta∏ych, je˝eli wspó∏w∏aÊciciele nie-
ruchomoÊci mieszkajà lub mieszkali w ró˝nych
województwach, albo

4) wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce z∏o˝e-
nia wniosku, je˝eli nie mo˝na okreÊliç w∏aÊciwoÊci
zgodnie z pkt 1—3. 

4. Wojewoda, do którego wp∏ynà∏ wniosek o po-
twierdzenie prawa do rekompensaty, zawiadamia
o wszcz´ciu post´powania wojewodów w∏aÊciwych ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania pozosta∏ych wspó∏-
w∏aÊcicieli lub spadkobierców, lub wskazanych osób
uprawnionych do rekompensaty.

Art. 6. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 5
ust. 1, nale˝y do∏àczyç:

1) dowody, które Êwiadczà o pozostawieniu nieru-
chomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1,
oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomoÊci; 

2) dowody, które Êwiadczà o posiadaniu obywatel-
stwa polskiego, o którym mowa w art. 2 i 3;

3) dowody potwierdzajàce miejsce lub miejsca za-
mieszkania wnioskodawcy, a w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 2, równie˝ dowody po-
twierdzajàce miejsca zamieszkania po przybyciu
na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osób, o których mowa w art. 2 lub art. 3; w przy-
padku braku tych dowodów do wniosku do∏àcza
si´ oÊwiadczenie wnioskodawcy o miejscu lub
miejscach zamieszkania tych osób;

4) oÊwiadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej
w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1;

5) oÊwiadczenie o dotychczasowym stanie realizacji
prawa do rekompensaty. 

2. W przypadku Êmierci w∏aÊciciela nieruchomoÊci
pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku al-
bo o dziale spadku;

2) oÊwiadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej
w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 2.

3. Osoba, która na podstawie odr´bnych przepi-
sów, w ramach realizacji prawa do rekompensaty, na-
by∏a na w∏asnoÊç albo w u˝ytkowanie wieczyste nieru-
chomoÊci Skarbu Paƒstwa, lub nieruchomoÊci takie
nabyli jej poprzednicy prawni, do∏àcza do wniosku do-
kumenty urz´dowe poÊwiadczajàce nabycie.

4. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
mogà byç w szczególnoÊci:

1) urz´dowy opis mienia;

2) orzeczenie wydane przez by∏y Paƒstwowy Urzàd
Repatriacyjny;

3) dokumenty urz´dowe, w tym sàdowe, a tak˝e do-
kumenty pozyskane z archiwów paƒstwowych Re-
publiki Bia∏oruÊ, Republiki Litewskiej, Federacji
Rosyjskiej, Ukrainy lub innych paƒstw;

4) wydane przez w∏adze polskie dokumenty, które
Êwiadczà o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. W przypadku braku dokumentów, o których mo-
wa w ust. 4 pkt 1 i 2, dowodami, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, mogà byç oÊwiadczenia dwóch Êwiad-
ków z∏o˝one, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej
za z∏o˝enie fa∏szywego oÊwiadczenia, przed notariu-
szem, organem prowadzàcym post´powanie lub
w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania
Êwiadka, którzy:

1) zamieszkiwali w miejscowoÊci, w której znajduje
si´ nieruchomoÊç pozostawiona poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub w miej-
scowoÊci sàsiedniej;

2) nie sà osobami bliskimi — w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087) — w∏aÊcicieli lub spadkobierców ubie-
gajàcych si´ o potwierdzenie prawa do rekompen-
saty.

6. Je˝eli wniosek nie spe∏nia wymogów okreÊlo-
nych w ust. 1—3, wojewoda wzywa wnioskodawc´ do
usuni´cia braków w terminie 6 miesi´cy od dnia dor´-
czenia wezwania.

Art. 7. 1. Wojewoda, po wszcz´ciu post´powania,
dokonuje oceny spe∏nienia wymogów, o których mo-
wa w art. 2, art. 3 i art. 5 ust. 1 i 2, na podstawie do-
wodów, o których mowa w art. 6. Pozytywna ocena
nast´puje w drodze postanowienia. W postanowieniu
wojewoda wzywa wnioskodawc´ do:

1) wskazania jednej z wybranych form realizacji pra-
wa do rekompensaty, okreÊlonej w art. 13 ust. 1;

2) wskazania numeru rachunku bankowego, w przy-
padku wyboru Êwiadczenia pieni´˝nego realizo-
wanego w formie przelewu;

3) do∏àczenia do wniosku, o którym mowa w art. 5
ust. 1, operatu szacunkowego sporzàdzonego
przez rzeczoznawc´ majàtkowego, w którym zo-
sta∏a okreÊlona wartoÊç nieruchomoÊci pozosta-
wionych poza obecnymi granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 3, do-
∏àczenia równie˝ operatu szacunkowego, w któ-
rym zosta∏a okreÊlona wartoÊç nabytego prawa
w∏asnoÊci nieruchomoÊci albo wartoÊç nabytego
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prawa u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci
gruntowej i wartoÊç po∏o˝onych na niej budyn-
ków, a tak˝e innych urzàdzeƒ albo lokali.

2. W przypadku niespe∏nienia wymogów, o któ-
rych mowa w art. 2, art. 3 i art. 5 ust. 1 i 2, wojewoda
wydaje decyzj´ o odmowie potwierdzenia prawa do
rekompensaty.

3. Osoby, które posiadajà zaÊwiadczenia lub decy-
zje potwierdzajàce prawo do rekompensaty wydane
na podstawie odr´bnych przepisów i nie zrealizowa∏y
prawa do rekompensaty, wyst´pujà do wojewody,
który wyda∏ decyzj´, lub do wojewody w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ starosty, który wyda∏ zaÊwiadcze-
nie lub decyzj´, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze,
o którym mowa w art. 19 ust. 1, wybranej formy reali-
zacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 13 ust. 1.
W przypadku wyboru Êwiadczenia pieni´˝nego reali-
zowanego w formie przelewu osoba uprawniona
wskazuje numer rachunku bankowego. 

4. Na decyzji lub zaÊwiadczeniu, o których mowa
w ust. 3, wojewoda zamieszcza adnotacj´ o wybranej
formie realizacji prawa do rekompensaty oraz o wyso-
koÊci rekompensaty, okreÊlonej zgodnie z art. 13.

Art. 8. 1. Decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 3, za-
wiera wskazanie:

1) osoby lub osób, którym potwierdza si´ prawo do
rekompensaty;

2) zwaloryzowanej na dzieƒ wydania tej decyzji war-
toÊci nieruchomoÊci pozostawionych poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
a w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3,
równie˝ wskazanie zwaloryzowanej na dzieƒ wy-
dania decyzji wartoÊci nabytego prawa w∏asnoÊci
nieruchomoÊci albo wartoÊci nabytego prawa
u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci grunto-
wej i wartoÊci po∏o˝onych na niej budynków,
a tak˝e innych urzàdzeƒ albo lokali;

3) wysokoÊci rekompensaty okreÊlonej zgodnie
z art. 13;

4) wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty
zgodnie z art. 13 ust. 1.

2. Waloryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, doko-
nuje si´ zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami.

Art. 9. Organem wy˝szego stopnia w sprawach,
o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 2, jest mini-
ster w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.

Art. 10. 1. Operaty szacunkowe, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 3, sà sporzàdzane z uwzgl´dnieniem
dowodów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 3.

2. W przypadku operatów szacunkowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów art. 156
ust. 4 i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoÊciami.

Art. 11. 1. WartoÊç rynkowà nieruchomoÊci pozo-
stawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej okreÊla si´ na podstawie nieruchomoÊci po-
dobnych, po∏o˝onych na obszarze porównywalnych
rynków lokalnych funkcjonujàcych obecnie w Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Przy okreÊlaniu wartoÊci nierucho-
moÊci uwzgl´dnia si´ przeci´tne ceny transakcyjne
uzyskane za nieruchomoÊci podobne, zbywane
w miejscowoÊci o zbli˝onej liczbie mieszkaƒców, po-
równywalnym stopniu urbanizacji i charakterze admi-
nistracyjnym do miejscowoÊci, w której znajduje si´
nieruchomoÊç pozostawiona, po∏o˝onej na obszarze
województwa lub miasta wydzielonego, o którym mo-
wa w ust. 2, z uwzgl´dnieniem wspó∏czynników okre-
Êlajàcych ró˝nice w poziomie rozwoju gospodarczego
tych województw lub miast w okresie przed 1939 r.,
z zastrze˝eniem ust. 4.

2. Za porównywalne województwa i miasta wy-
dzielone, z uwzgl´dnieniem wspó∏czynników, o któ-
rych mowa w ust. 1, uznaje si´:

1) woj. lwowskie — województwo 
podkarpackie,
wspó∏czynnik 1,00;

2) woj. tarnopolskie — województwo 
ma∏opolskie,
wspó∏czynnik 0,67,

— województwo 
podkarpackie,
wspó∏czynnik 0,76;

3) woj. stanis∏awowskie — województwo 
ma∏opolskie,
wspó∏czynnik 0,74,

— województwo 
podkarpackie,
wspó∏czynnik 0,84;

4) woj. wo∏yƒskie — województwo 
lubelskie,
wspó∏czynnik 0,84,

— województwo 
Êwi´tokrzyskie,
wspó∏czynnik 1,02;

5) woj. poleskie — województwo 
podlaskie,
wspó∏czynnik 0,71;

6) woj. wileƒskie — województwo 
podlaskie,
wspó∏czynnik 0,64,

— województwo 
mazowieckie,
wspó∏czynnik 0,41;

7) woj. nowogródzkie — województwo 
podlaskie,
wspó∏czynnik 0,80,

— województwo 
mazowieckie,
wspó∏czynnik 0,52;

8) woj. bia∏ostockie — województwo 
podlaskie,
wspó∏czynnik 1,00;
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9) miasto Lwów — miasto Kraków,
wspó∏czynnik 1,00;

10) miasto Wilno — miasto Lublin,
wspó∏czynnik 1,00.

3. WartoÊç nieruchomoÊci stanowiàcych lasy lub
plantacje kultur wieloletnich okreÊla si´ jako sum´
wartoÊci gruntu i odpowiednio wartoÊci drzewostanu
albo kultur wieloletnich. Przy okreÊlaniu wartoÊci
gruntu stosuje si´ metod´ wskaêników szacunkowych
gruntów, a przy okreÊlaniu wartoÊci drzewostanu i kul-
tur wieloletnich stosuje si´ przepisy art. 135 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoÊciami.

4. W przypadku braku cen transakcyjnych, o któ-
rych mowa w ust. 1, przy okreÊlaniu wartoÊci budow-
li, budynków lub cz´Êci tych budynków okreÊla si´ ich
wartoÊç odtworzeniowà.

5. WartoÊç nieruchomoÊci pozostawionych poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej okreÊla
si´ wed∏ug stanu na dzieƒ ich pozostawienia oraz we-
d∏ug cen albo kosztów odtworzenia na dzieƒ sporzà-
dzenia wyceny.

6. WartoÊç nieruchomoÊci okreÊlonà wed∏ug za-
sad, o których mowa w ust. 1 i 3—5, mno˝y si´ przez
wspó∏czynniki wymienione w ust. 2.

Art. 12. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 6
ust. 3, wartoÊç nabytego prawa w∏asnoÊci nierucho-
moÊci albo wartoÊç nabytego prawa u˝ytkowania wie-
czystego nieruchomoÊci gruntowej i wartoÊç po∏o˝o-
nych na niej budynków, a tak˝e innych urzàdzeƒ albo
lokali, okreÊla si´ wed∏ug stanu na dzieƒ nabycia oraz
wed∏ug cen albo kosztów odtworzenia na dzieƒ spo-
rzàdzenia wyceny, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku osób, o których mowa w art. 6
ust. 3, które po dniu 1 stycznia 1998 r. zrealizowa∏y pra-
wo do rekompensaty, wartoÊç nabytego prawa w∏a-
snoÊci nieruchomoÊci przyjmuje si´ na podstawie zwa-
loryzowanej na dzieƒ wydania decyzji ceny ustalonej
w umowie przeniesienia w∏asnoÊci nieruchomoÊci. Je-
˝eli nabyciu podlega∏o prawo u˝ytkowania wieczyste-
go, w tym przys∏ugujàce Skarbowi Paƒstwa, wartoÊç
nabytego prawa przyjmuje si´ na podstawie zwalory-
zowanych na dzieƒ wydania decyzji odpowiednio op∏at
ustalonych w umowie o oddanie nieruchomoÊci grun-
towej w u˝ytkowanie wieczyste oraz ceny sprzeda˝y
po∏o˝onych na niej budynków, a tak˝e innych urzàdzeƒ
albo lokali, albo ceny sprzeda˝y prawa u˝ytkowania
wieczystego przys∏ugujàcego Skarbowi Paƒstwa. Wa-
loryzacji dokonuje si´ zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami.

Art. 13. 1. Prawo do rekompensaty jest realizowa-
ne w jednej z nast´pujàcych form: 

1) zaliczenia wartoÊci nieruchomoÊci pozostawio-
nych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej na poczet:
a) ceny sprzeda˝y nieruchomoÊci stanowiàcych

w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa albo

b) ceny sprzeda˝y prawa u˝ytkowania wieczyste-
go przys∏ugujàcego Skarbowi Paƒstwa, albo

c) op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego nieru-
chomoÊci gruntowych stanowiàcych w∏asnoÊç
Skarbu Paƒstwa i ceny sprzeda˝y po∏o˝onych
na nich budynków oraz innych urzàdzeƒ lub lo-
kali, albo 

d) op∏aty za przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania
wieczystego w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci
stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, o któ-
rym mowa w przepisach odr´bnych, albo

2) Êwiadczenia pieni´˝nego wyp∏acanego ze Êrodków
Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa
w art. 16. 

2. Zaliczenia wartoÊci nieruchomoÊci pozostawio-
nych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej dokonuje si´ w wysokoÊci równej 20 % wartoÊci
tych nieruchomoÊci. WysokoÊç Êwiadczenia pieni´˝-
nego stanowi 20 % wartoÊci pozostawionych nieru-
chomoÊci.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, wy-
sokoÊç zaliczanej kwoty oraz wysokoÊç Êwiadczenia
pieni´˝nego, o których mowa w ust. 2, pomniejsza si´
o wartoÊç nabytego prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci
albo wartoÊç nabytego prawa u˝ytkowania wieczyste-
go nieruchomoÊci gruntowej i wartoÊç po∏o˝onych na
niej budynków, a tak˝e innych urzàdzeƒ albo lokali,
przez osoby, o których mowa w art. 2 lub art. 3.

Art. 14. 1. Organy, jednostki organizacyjne i agen-
cje, którym na podstawie odr´bnych przepisów zosta-
∏o powierzone wykonywanie uprawnieƒ w∏aÊciciel-
skich Skarbu Paƒstwa, okreÊlajàc warunki zbycia nie-
ruchomoÊci, nie mogà wy∏àczyç zap∏aty ceny sprzeda-
˝y nieruchomoÊci albo op∏at, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. c i d, w sposób okreÊlony
w art. 13. Zap∏ata w takim przypadku mo˝e nastàpiç
wy∏àcznie przez osob´ wskazanà w zaÊwiadczeniu al-
bo decyzji lub przez jej spadkobierców, którzy przed∏o-
˝à zbywajàcemu nieruchomoÊç postanowienie sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku
oraz dowody potwierdzajàce spe∏nienie wymogów,
o których mowa w art. 2 lub art. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3,
osoba ubiegajàca si´ o realizacj´ prawa do rekompen-
saty jest obowiàzana do przed∏o˝enia dokumentów
urz´dowych Êwiadczàcych o wartoÊci nabytego prawa
w∏asnoÊci nieruchomoÊci albo wartoÊci nabytego pra-
wa u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci grunto-
wej i wartoÊci po∏o˝onych na niej budynków, a tak˝e
innych urzàdzeƒ albo lokali, nabytego w ramach reali-
zacji prawa do rekompensaty przez t´ osob´ lub przez
jej poprzedników prawnych.

3. Kwota odpowiadajàca wartoÊci nieruchomoÊci
pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz kwota odpowiadajàca wartoÊci
nabytych praw, o których mowa w ust. 2, podlegajà
waloryzacji przez podmioty, o których mowa w ust. 1,
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
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spodarce nieruchomoÊciami, na dzieƒ realizacji prawa
do rekompensaty.

4. Osob´, o której mowa w ust. 1, zwalnia si´
z obowiàzku wniesienia wadium do wysokoÊci kwoty
nieprzekraczajàcej wysokoÊci potwierdzonego prawa
do rekompensaty, je˝eli do∏àczy do oferty pisemne zo-
bowiàzanie do uiszczenia kwoty równej wysokoÊci
niewniesionego wadium w przypadku uchylenia si´
od zawarcia umowy.

Art. 15. W przypadku nabycia nieruchomoÊci na
zasadach okreÊlonych w ustawie nie stosuje si´ przepi-
sów art. 62—66, art. 68 ust. 1—2a i 4 oraz art. 109—111
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoÊciami oraz nie stosuje si´ bonifikat, o których
mowa w przepisach odr´bnych.

Art. 16. 1. Tworzy si´ paƒstwowy fundusz celowy
pod nazwà „Fundusz Rekompensacyjny”, z którego sà
finansowane wyp∏aty Êwiadczenia pieni´˝nego, o któ-
rym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, oraz obs∏uga wyp∏at
tych Êwiadczeƒ. Dysponentem Funduszu Rekompen-
sacyjnego jest minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa. 

2. Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego sà:

1) przychody ze sprzeda˝y nieruchomoÊci pochodzà-
cych z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
z ich cz´Êciami sk∏adowymi, o ∏àcznej powierzchni
nie mniejszej ni˝ 400 000 ha;

2) odsetki z tytu∏u oprocentowania Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku Funduszu Rekompensacyj-
nego;

3) po˝yczki z bud˝etu paƒstwa udzielane w przypad-
ku niedoboru Êrodków wymienionych w pkt 1 i 2,
w kwocie okreÊlonej w ustawie bud˝etowej.

3. Rada Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw Skarbu Paƒstwa i ministra w∏aÊciwego
do spraw bud˝etu paƒstwa, uwzgl´dniajàc aktualnà
sytuacj´ bud˝etu, stan finansów publicznych oraz
szczególny cel, na jaki udzielono po˝yczki, mo˝e umo-
rzyç po˝yczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przy-
padku wyczerpania êróde∏ finansowania Funduszu Re-
kompensacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Ârodki ze êróde∏, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
w∏aÊciwe jednostki organizacyjne przekazujà w formie
zaliczek kwartalnych, w wysokoÊci ustalonej na pod-
stawie planów finansowych tych jednostek, w termi-
nie 30 dni po zakoƒczeniu kwarta∏u. Rozliczenie zobo-
wiàzaƒ nast´puje w terminie 60 dni po zakoƒczeniu
roku obrotowego lub bud˝etowego.

5. Do nale˝noÊci Funduszu Rekompensacyjnego
w zakresie, o którym mowa w ust. 2, stosuje si´ prze-
pisy dzia∏u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199).

Art. 17. 1. Wyp∏aty Êwiadczenia pieni´˝nego, o któ-
rym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokonuje Bank Go-

spodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, ze
Êrodków Funduszu Rekompensacyjnego, na podsta-
wie umowy zawartej z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
przekazuje Bankowi dane osób uprawnionych do
otrzymania Êwiadczenia pieni´˝nego zawarte w reje-
strach, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2.

3. Wyp∏ata Êwiadczenia pieni´˝nego nast´puje, na
wniosek osoby uprawnionej i po dokonaniu adnotacji,
o której mowa w art. 18, w formie wyp∏aty gotówko-
wej w placówce Banku lub przelewu na wskazany
przez osob´ uprawnionà rachunek bankowy. 

4. Bank po otrzymaniu danych, o których mowa
w ust. 2, zawiadamia o wyp∏acie osoby uprawnione
do otrzymania Êwiadczenia pieni´˝nego. W zawiado-
mieniu Bank informuje o adresach swoich placówek,
a tak˝e o dokumentach potrzebnych do wyp∏aty
Êwiadczenia pieni´˝nego. 

5. Bank, wyp∏acajàc Êwiadczenie pieni´˝ne doko-
nuje waloryzacji zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami,
na dzieƒ realizacji prawa do rekompensaty.

Art. 18. 1. Organy, jednostki organizacyjne i agen-
cje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz Bank w przy-
padku wyp∏aty Êwiadczenia pieni´˝nego, w dniu reali-
zacji prawa do rekompensaty przez osob´ uprawnio-
nà, umieszczajà na zaÊwiadczeniu lub decyzji, po-
twierdzajàcych prawo do rekompensaty, adnotacj´
o zrealizowaniu w ca∏oÊci albo w cz´Êci tego prawa.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) dat´, imi´ i nazwisko notariusza oraz oznaczenie
aktu notarialnego sprzeda˝y nieruchomoÊci lub
oddania nieruchomoÊci gruntowej w u˝ytkowanie
wieczyste;

2) dat´ i oznaczenie decyzji o przekszta∏ceniu prawa
u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci nie-
ruchomoÊci;

3) po∏o˝enie i oznaczenie nieruchomoÊci;

4) wskazanie formy realizacji prawa do rekompensa-
ty;

5) kwot´ odpowiadajàcà wartoÊci zrealizowanego
prawa do rekompensaty oraz udzia∏ procentowy
tej kwoty w wartoÊci nieruchomoÊci pozostawio-
nych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. W przypadku wyp∏aty Êwiadczenia pieni´˝nego
adnotacja zawiera:

1) dat´ wyp∏aty Êwiadczenia pieni´˝nego; 

2) kwot´ odpowiadajàcà wartoÊci zrealizowanego
prawa do rekompensaty oraz udzia∏ procentowy
tej kwoty w wartoÊci nieruchomoÊci pozostawio-
nych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej. 
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4. W przypadkach, o których mowa w art. 64 Ko-
deksu cywilnego, adnotacji dokonuje sàd.

Art. 19. 1. Wojewodowie prowadzà wojewódzkie
rejestry zawierajàce dane dotyczàce:

1) decyzji lub zaÊwiadczeƒ, wydanych na podstawie
niniejszej ustawy lub odr´bnych przepisów, po-
twierdzajàcych prawo do rekompensaty;

2) osób, którym te prawa przys∏ugujà;

3) stanu i formy realizacji tych praw.

2. Wojewodowie przekazujà raz na kwarta∏, w ter-
minie do koƒca miesiàca nast´pujàcego po zakoƒcze-
niu kwarta∏u, dane zawarte w rejestrach wojewódz-
kich ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒ-
stwa, który prowadzi rejestr centralny.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, sà prowa-
dzone w formie elektronicznej.

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierajà
nast´pujàce dane osobowe osób, którym przys∏uguje
prawo do rekompensaty:

1) imi´ i nazwisko;

2) imi´ ojca;

3) numer PESEL albo, gdy numer ten nie zosta∏ nada-
ny, numer paszportu, dowodu osobistego lub in-
nego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;

4) adres zamieszkania.

5. Organy, jednostki organizacyjne i agencje, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 1, sà obowiàzane do przeka-
zywania wojewodom, w terminie 14 dni od dnia reali-
zacji prawa do rekompensaty, wypisów z aktów nota-
rialnych, a w przypadkach wymienionych w art. 13
ust. 1 pkt 1 lit. d, kopii decyzji, z których wynika zreali-
zowanie w ca∏oÊci albo w cz´Êci prawa do rekompen-
saty, potwierdzonego zaÊwiadczeniami albo decyzja-
mi. Wypisy lub kopie decyzji przekazuje si´ wojewo-
dom w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsca po∏o˝enia nie-
ruchomoÊci oraz wojewodom prowadzàcym rejestry,
o których mowa w ust. 1.

6. Bank jest obowiàzany do przekazywania w∏aÊci-
wemu wojewodzie potwierdzenia wyp∏aty Êrodków
pieni´˝nych w terminie 14 dni od dnia wyp∏aty Êwiad-
czenia pieni´˝nego.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory rejestrów,
o których mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc potrzeb´
sprawnego przep∏ywu danych i kontroli realizacji
praw do rekompensaty.

Art. 20. Do post´powaƒ zakoƒczonych wydaniem de-
cyzji lub zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych prawo do rekom-
pensaty stosuje si´ przepisy dzia∏u II rozdzia∏u 12 i 13 Ko-
deksu post´powania administracyjnego, z wy∏àcze-
niem art. 146 § 1.

Art. 21. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podat-
ku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142,
poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199) w art. 4 w ust. 1 w pkt 15 kropk´ zast´puje
si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:

„16) nabycie w drodze spadku prawa do rekompen-
saty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o realizacji prawa do rekompensaty z tytu∏u po-
zostawienia nieruchomoÊci poza obecnymi gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169,
poz. 1418).”.

Art. 22. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.2)) w art. 21 w ust. 1 po
pkt 30 dodaje si´ pkt 30a w brzmieniu: 

„30a) przychody uzyskane z tytu∏u:

a) realizacji prawa do rekompensaty na pod-
stawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realiza-
cji prawa do rekompensaty z tytu∏u pozosta-
wienia nieruchomoÊci poza obecnymi grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 169, poz. 1418), przez osoby uprawnione
na podstawie tej ustawy,

b) sprzeda˝y nieruchomoÊci lub prawa u˝ytko-
wania wieczystego, nabytych w zwiàzku
z realizacjà prawa do rekompensaty, o której
mowa w lit. a), do wysokoÊci odpowiadajà-
cej procentowemu udzia∏owi wartoÊci tej re-
kompensaty w cenie nieruchomoÊci lub pra-
wa u˝ytkowania wieczystego z dnia nabycia
nieruchomoÊci lub prawa u˝ytkowania wie-
czystego,”.

Art. 23. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.3)) w art. 53 dodaje si´ ust. 4
w brzmieniu:

„4. Osobom, o których mowa w przepisach o realiza-
cji prawa do rekompensaty z tytu∏u pozostawie-
nia nieruchomoÊci poza obecnymi granicami Rze-
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298 i Nr 164, poz. 1365
i 1366.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1400.



czypospolitej Polskiej, zalicza si´ wartoÊç pozo-
stawionych nieruchomoÊci, potwierdzonà decy-
zjà albo zaÊwiadczeniem, w wysokoÊci równej
20 % wartoÊci tych nieruchomoÊci, na poczet na-
le˝noÊci z tytu∏u:
1) cz´Êci ceny sprzeda˝y przedsi´biorstwa, o któ-

rym mowa w ust. 2, odpowiadajàcej wartoÊci
praw do nieruchomoÊci wchodzàcych w sk∏ad
tego przedsi´biorstwa, o których mowa w prze-
pisach o realizacji prawa do rekompensaty z ty-
tu∏u pozostawienia nieruchomoÊci poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ceny sprzeda˝y albo op∏at z tytu∏u u˝ytkowania
wieczystego nieruchomoÊci b´dàcych przedmio-
tem zbycia, jako niestanowiàce przedsi´biorstwa
mienie przej´te przez Skarb Paƒstwa po rozwià-
zaniu lub wygaÊni´ciu umowy o oddanie przed-
si´biorstwa do odp∏atnego korzystania.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 41, poz. 399 i Nr 143, poz. 1199) w art. 9 w pkt 14
kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 15
w brzmieniu:

„15) sprzeda˝ nieruchomoÊci dokonanà w ramach
realizacji prawa do rekompensaty w rozumieniu
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
do rekompensaty z tytu∏u pozostawienia nieru-
chomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) — do
wysokoÊci kwoty odpowiadajàcej wartoÊci zre-
alizowanego prawa do rekompensaty.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z póên.

zm. 4)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. l Êrednik zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. m w brzmieniu: 

„m) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z ty-
tu∏u pozostawienia nieruchomoÊci poza obecny-
mi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 169, poz. 1418);”. 

Art. 26. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o prawie do zaliczania wartoÊci nieruchomoÊci poza
obecnymi granicami paƒstwa polskiego w zwiàzku
z wojnà rozpocz´tà w 1939 r., nale˝y przez to rozumieç
prawo do rekompensaty, o którym mowa w niniejszej
ustawie. 

Art. 27. Post´powania w sprawach potwierdzenia
prawa do rekompensaty wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy prowa-
dzi si´ na podstawie jej przepisów.

Art. 28. Traci moc ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r.
o zaliczaniu na poczet ceny sprzeda˝y albo op∏at z ty-
tu∏u u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci Skarbu
Paƒstwa wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych po-
za obecnymi granicami paƒstwa polskiego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 273, poz. 2722).

Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48,
poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788,
Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199 i Nr 153, poz. 1272.


