Sejm RP IV kadencji
Nr druku: 3793
ustawa po rozpatrzeniu stanowiska Senatu
Senat nie wniósl poprawek

uzasadnienie projektu
USTAWA
z dnia 8 lipca 2005 r.
o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi
1)
granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 1. 1. Ustawa okresla zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia
nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypedzenia z bylego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w zwiazku z wojna rozpoczeta w 1939 r.
dokonanego na podstawie:
1) ukladu z dnia 9 wrzesnia 1944 r. pomiedzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a
Rzadem Bialoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczacego ewakuacji obywateli polskich
z terytorium B.S.R.R. i ludnosci Bialoruskiej z terytorium Polski,
2) ukladu z dnia 9 wrzesnia 1944 r. pomiedzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a
Rzadem Ukrainskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczacego ewakuacji obywateli polskich
z terytorium U.S.R.R. i ludnosci ukrainskiej z terytorium Polski,
3) ukladu z dnia 22 wrzesnia 1944 r. pomiedzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego
a Rzadem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczacego ewakuacji obywateli polskich
z terytorium Litewskiej S.R.R. i ludnosci litewskiej z terytorium Polski,
4) umowy z dnia 6 lipca 1945 r. miedzy Tymczasowym Rzadem Jednosci Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej i Rzadem Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich o prawie
zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowosci polskiej i zydowskiej, mieszkajacych w
ZSRR i o ich ewakuacji do Polski i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowosci
rosyjskiej, ukrainskiej, bialoruskiej, rusinskiej i litewskiej, mieszkajacych na terytorium Polski i
o ich ewakuacji do ZSRR
zwanego dalej "prawem do rekompensaty".
2. Przepisy ust. 1 stosuje sie takze do osób, które na skutek innych okolicznosci zwiazanych z wojna
rozpoczeta w 1939 r., byly zmuszone opuscic byle terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 2. Prawo do rekompensaty przysluguje wlascicielowi nieruchomosci pozostawionych poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli spelnia on lacznie nastepujace wymogi:
1) byl w dniu 1 wrzesnia 1939 r. obywatelem polskim, zamieszkiwal w tym dniu na bylym
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuscil je z przyczyn, o których mowa w art. 1;
2) posiada obywatelstwo polskie.
Art. 3. 1. W przypadku gdy nieruchomosci pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej byly przedmiotem wspólwlasnosci, prawo do rekompensaty przysluguje wszystkim
wspólwlascicielom, spelniajacym wymogi okreslone w art. 2, albo niektórym z nich, wskazanym przez

pozostalych wspólwlascicieli. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty nastepuje przez
zlozenie oswiadczenia z podpisem poswiadczonym notarialnie lub przed organem administracji
publicznej albo przez zlozenie oswiadczenia w polskiej placówce konsularnej.
2. W przypadku smierci wlasciciela nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do rekompensaty przysluguje wszystkim spadkobiercom albo
niektórym z nich, wskazanym przez pozostalych spadkobierców, jezeli spelniaja wymóg okreslony w
art. 2 pkt 2. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty nastepuje przez zlozenie oswiadczenia z
podpisem poswiadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez zlozenie
oswiadczenia w polskiej placówce konsularnej.
Art. 4. Prawo do rekompensaty potwierdzone na podstawie niniejszej ustawy albo odrebnych
przepisów jest niezbywalne.
Art. 5. 1. Potwierdzenie prawa do rekompensaty nastepuje na wniosek osoby ubiegajacej sie o
potwierdzenie tego prawa, zlozony nie pózniej niz do dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty w przypadkach, o których mowa w art. 3, sklada
wspólwlaociciel lub spadkobierca lub wskazana osoba uprawniona do rekompensaty.
3. Prawo do rekompensaty potwierdza, w drodze decyzji:
1) wojewoda wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy bedacego
wlascicielem nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej albo
2) wojewoda wlasciwy ze wzgledu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby bedacej
wlascicielem nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, jezeli o zaliczenie ubiegaja sie spadkobiercy tej osoby, albo
3) wojewoda wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania jednego z wnioskodawców
wskazanego przez pozostalych, jezeli wspólwlasciciele nieruchomosci mieszkaja lub mieszkali
w róznych województwach, albo
4) wojewoda wlasciwy ze wzgledu na miejsce zlozenia wniosku, jezeli nie mozna okreslic
wlasciwosci zgodnie z pkt 1-3.
4. Wojewoda, do którego wplynal wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty, zawiadamia o
wszczeciu postepowania wojewodów wlasciwych ze wzgledu na miejsce zamieszkania pozostalych
wspólwlascicieli lub spadkobierców lub wskazanych osób uprawnionych do rekompensaty.
Art. 6. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nalezy dolaczyc:
1) dowody, które swiadcza o pozostawieniu nieruchomosci poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1, oraz o rodzaju i powierzchni
tych nieruchomosci;
2) dowody, które swiadcza o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o którym mowa w art. 2 i art.
3;
3) dowody potwierdzajace miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku, o
którym mowa w art. 3 ust. 2, równiez dowody potwierdzajace miejsca zamieszkania po
przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób, o których mowa w art. 2 lub
art. 3; w przypadku braku tych dowodów do wniosku dolacza sie oswiadczenie wnioskodawcy
o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób;
4) oswiadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1;

5) oswiadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.
2. W przypadku smierci wlasciciela nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku nalezy dolaczyc:
1) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku;
2) oswiadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej w przypadku, o których mowa w art. 3 ust. 2.
3. Osoba, która na podstawie odrebnych przepisów, w ramach realizacji prawa do rekompensaty,
nabyla na wlasnosc albo w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Skarbu Panstwa, lub nieruchomosci
takie nabyli jej poprzednicy prawni, dolacza do wniosku dokumenty urzedowe poswiadczajace
nabycie.
4. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, moga byc w szczególnosci:
1) urzedowy opis mienia;
2) orzeczenie wydane przez byly Panstwowy Urzad Repatriacyjny;
3) dokumenty urzedowe, w tym sadowe, a takze dokumenty pozyskane z archiwów
panstwowych Republiki Bialorus, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych
panstw;
4) wydane przez wladze polskie dokumenty, które swiadcza o posiadaniu obywatelstwa
polskiego.
5. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dowodami, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, moga byc oswiadczenia dwóch swiadków zlozone, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej
za zlozenie falszywego oswiadczenia, przed notariuszem, organem prowadzacym postepowanie lub w
polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania swiadka, którzy:
1) zamieszkiwali w miejscowosci, w której znajduje sie nieruchomosc pozostawiona poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub w miejscowosci sasiedniej;
2) nie sa osobami bliskimi - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) wlascicieli lub spadkobierców ubiegajacych sie o potwierdzenie prawa do rekompensaty.
6. Jezeli wniosek nie spelnia wymogów okreslonych w ust. 1-3, wojewoda wzywa wnioskodawce do
usuniecia braków w terminie 6 miesiecy od dnia doreczenia wezwania.
Art. 7. 1. Wojewoda, po wszczeciu postepowania, dokonuje oceny spelnienia wymogów, o których
mowa w art. 2, art. 3 i art. 5 ust. 1 i 2, na podstawie dowodów, o których mowa w art. 6. Pozytywna
ocena nastepuje w drodze postanowienia. W postanowieniu wojewoda wzywa wnioskodawce do:
1) wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty, okreslonej w art. 13
ust. 1;
2) wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru swiadczenia pienieznego
realizowanego w formie przelewu;
3) dolaczenia do wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, operatu szacunkowego
sporzadzonego przez rzeczoznawce majatkowego, w którym zostala okreslona wartosc
nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w przypadku, o których mowa w art. 6 ust. 3, dolaczenia równiez operatu szacunkowego, w
którym zostala okreslona wartosc nabytego prawa wlasnosci nieruchomosci albo wartosc
nabytego prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej i wartosc polozonych na
niej budynków, a takze innych urzadzen albo lokali.
2. W przypadku niespelnienia wymogów, o których mowa w art. 2, art. 3 i art. 5 ust. 1 i 2, wojewoda
wydaje decyzje o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty.
3. Osoby, które posiadaja zaswiadczenia lub decyzje potwierdzajace prawo do rekompensaty wydane
na podstawie odrebnych przepisów i nie zrealizowaly prawa do rekompensaty, wystepuja do
wojewody, który wydal decyzje, lub do wojewody wlasciwego ze wzgledu na siedzibe starosty, który
wydal zaswiadczenie lub decyzje, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze, o którym mowa w art. 19 ust.
1, wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 13 ust. 1. W przypadku wyboru
swiadczenia pienieznego realizowanego w formie przelewu osoba uprawniona wskazuje numer
rachunku bankowego.
4. Na decyzji lub zaswiadczeniu, o których mowa w ust. 3, wojewoda zamieszcza adnotacje o
wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz o wysokosci rekompensaty, okreslonej
zgodnie z art. 13.
Art. 8. 1. Decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 3, zawiera wskazanie:
1) osoby lub osób, którym potwierdza sie prawo do rekompensaty;
2) zwaloryzowanej na dzien wydania tej decyzji wartosci nieruchomosci pozostawionych poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3,
równiez wskazanie zwaloryzowanej na dzien wydania decyzji wartosci nabytego prawa
wlasnosci nieruchomosci albo wartosci nabytego prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomosci gruntowej i wartosci polozonych na niej budynków, a takze innych urzadzen
albo lokali;
3) wysokosci rekompensaty okreslonej 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, dokonuje sie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.
Art. 9. Organem wyzszego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 2, jest
minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa.
Art. 10. 1. Operaty szacunkowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, sa sporzadzane z
uwzglednieniem dowodów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 3.
2. W przypadku operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje sie przepisów art. 156
ust. 4 i art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.
Art. 11. 1. Wartosc rynkowa nieruchomosci pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej okresla sie na podstawie nieruchomosci podobnych, polozonych na obszarze
porównywalnych rynków lokalnych funkcjonujacych obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Przy
okreslaniu wartosci nieruchomosci uwzglednia sie przecietne ceny transakcyjne uzyskane za
nieruchomosci podobne, zbywane w miejscowosci o zblizonej liczbie mieszkanców, porównywalnym
stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do miejscowosci, w której znajduje sie
nieruchomosc pozostawiona, polozonej na obszarze województwa lub miasta wydzielonego, o którym
mowa w ust. 2, z uwzglednieniem wspólczynników okreslajacych róznice w poziomie rozwoju
gospodarczego tych województw lub miast w okresie przed 1939 r., z zastrzezeniem ust. 4.

2. Za porównywalne województwa i miasta wydzielone, z uwzglednieniem wspólczynników, o których
mowa w ust. 1, uznaje sie:

województwo podkarpackie
1) woj. lwowskie
wspólczynnik 1,00;
województwo malopolskie
2) woj. tarnopolskie
wspólczynnik 0,67
województwo podkarpackie
wspólczynnik 0,76;
województwo malopolskie
3) woj. stanislawowskie
wspólczynnik 0,74
województwo podkarpackie
wspólczynnik 0,84
województwo lubelskie
4) woj. wolynskie
wspólczynnik 0,84,
województwo swietokrzyskie,
wspólczynnik 1,02;
województwo podlaskie,
5) woj. poleskie
wspólczynnik 0,71;
województwo podlaskie,
6) woj. wilenskie
wspólczynnik 0,64,
województwo mazowieckie,
wspólczynnik 0,41
województwo podlaskie,
7) woj. nowogródzkie
wspólczynnik 0,80,
województwo mazowieckie,
wspólczynnik 0,52;
województwo podlaskie
8) woj. bialostockie
wspólczynnik 1,00;

miasto Kraków,
9) miasto Lwów
wspólczynnik 1,00;
miasto Lublin,
10) miasto Wilno
wspólczynnik 1,00.
3. Wartosc nieruchomosci stanowiacych lasy lub plantacje kultur wieloletnich okresla sie jako sume
wartosci gruntu i odpowiednio wartosci drzewostanu albo kultur wieloletnich. Przy okreslaniu wartosci
gruntu stosuje sie metode wskazników szacunkowych gruntów, a przy okreslaniu wartosci
drzewostanu i kultur wieloletnich stosuje sie przepisy art. 135 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomosciami.
4. W przypadku braku cen transakcyjnych, o których mowa w ust. 1, przy okreslaniu wartosci budowli,
budynków lub czesci tych budynków okresla sie ich wartosc odtworzeniowa.
5. Wartosc nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
okresla sie wedlug stanu na dzien ich pozostawienia oraz wedlug cen albo kosztów odtworzenia na
dzien sporzadzenia wyceny.
6. Wartosc nieruchomosci okreslona wedlug zasad, o których mowa w ust. 1 i 3-5, mnozy sie przez
wspólczynniki wymienione w ust. 2.
Art. 12. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, wartosc nabytego prawa wlasnosci
nieruchomosci albo wartosc nabytego prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej i
wartosc polozonych na niej budynków, a takze innych urzadzen albo lokali, okresla sie wedlug stanu
na dzien nabycia oraz wedlug cen albo kosztów odtworzenia na dzien sporzadzenia wyceny, z
zastrzezeniem ust. 2.
2. W przypadku osób, o którym mowa w art. 6 ust. 3, które po dniu 1 stycznia 1998 r., zrealizowaly
prawo do rekompensaty, wartosc nabytego prawa wlasnosci nieruchomosci przyjmuje sie na
podstawie zwaloryzowanej na dzien wydania decyzji ceny ustalonej w umowie przeniesienia wlasnosci
nieruchomosci. Jezeli nabyciu podlegalo prawo uzytkowania wieczystego, w tym przyslugujace
Skarbowi Panstwa, wartosc nabytego prawa przyjmuje sie na podstawie zwaloryzowanych na dzien
wydania decyzji odpowiednio oplat ustalonych w umowie o oddanie nieruchomosci gruntowej w
uzytkowanie wieczyste oraz ceny sprzedazy polozonych na niej budynków, a takze innych urzadzen
albo lokali, albo ceny sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego Skarbowi Panstwa.
Waloryzacji dokonuje sie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami.
Art. 13. 1. Prawo do rekompensaty jest realizowane w jednej z nastepujacych form:
1) zaliczenia wartosci nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
a) ceny sprzedazy nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa albo
b) ceny sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego Skarbowi
Panstwa, albo
c) oplat z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowych stanowiacych
wlasnosc Skarbu Panstwa i ceny sprzedazy polozonych na nich budynków oraz
innych urzadzen lub lokali, albo

d) oplaty za przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, o którym mowa w przepisach
odrebnych, albo
2) swiadczenia pienieznego wyplacanego ze srodków Funduszu Rekompensacyjnego, o
którym mowa w art. 16.
2. Zaliczenia wartosci nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej dokonuje sie w wysokosci równej 20% wartosci tych nieruchomosci. Wysokosc swiadczenia
pienieznego stanowi 20% wartosci pozostawionych nieruchomosci.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, wysokosc zaliczanej kwoty oraz wysokosc
swiadczenia pienieznego, o których mowa w ust. 2, pomniejsza sie o wartosc nabytego prawa
wlasnosci nieruchomosci albo wartosc nabytego prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci
gruntowej i wartosc polozonych na niej budynków, a takze innych urzadzen albo lokali, przez osoby, o
których mowa w art. 2 lub art. 3.
Art. 14. 1. Organy, jednostki organizacyjne i agencje, którym na podstawie odrebnych przepisów
zostalo powierzone wykonywanie uprawnien wlascicielskich Skarbu Panstwa, okreslajac warunki
zbycia nieruchomosci, nie moga wylaczyc zaplaty ceny sprzedazy nieruchomosci albo oplat, o których
mowa w art. 13 ust. 1 lit. c i d, w sposób okreslony w art. 13. Zaplata w takim przypadku moze
nastapic wylacznie przez osobe wskazana w zaswiadczeniu albo decyzji lub przez jej spadkobierców,
którzy przedloza zbywajacemu nieruchomosc postanowienie sadu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
o dziale spadku oraz dowody potwierdzajace spelnienie wymogów, o których mowa w art. 2 lub art. 3.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3, osoba ubiegajaca sie o realizacje prawa do
rekompensaty jest obowiazana do przedlozenia dokumentów urzedowych swiadczacych o wartosci
nabytego prawa wlasnosci nieruchomosci albo wartosci nabytego prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomosci gruntowej i wartosci polozonych na niej budynków, a takze innych urzadzen albo lokali,
nabytego w ramach realizacji prawa do rekompensaty przez te osobe lub przez jej poprzedników
prawnych.
3. Kwota odpowiadajaca wartosci nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwota odpowiadajaca wartosci nabytych praw, o których mowa w ust.
2, podlegaja waloryzacji przez podmioty, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, na dzien realizacji prawa do rekompensaty.
4. Osobe, o której mowa w ust. 1, zwalnia sie z obowiazku wniesienia wadium do wysokosci kwoty
nieprzekraczajacej wysokosci potwierdzonego prawa do rekompensaty, jezeli dolaczy do oferty
pisemne zobowiazanie do uiszczenia kwoty równej wysokosci niewniesionego wadium w przypadku
uchylenia sie od zawarcia umowy.
Art. 15. W przypadku nabycia nieruchomosci na zasadach okreslonych w ustawie nie stosuje sie
przepisów art. 62-66, art. 68 ust. 1-2a i 4 oraz art. 109-111 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami oraz nie stosuje sie bonifikat, o których mowa w przepisach odrebnych.
Art. 16. 1. Tworzy sie panstwowy fundusz celowy pod nazwa "Fundusz Rekompensacyjny", z którego
sa finansowane wyplaty swiadczenia pienieznego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, oraz obsluga
wyplat tych swiadczen. Dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego jest minister wlasciwy do spraw
Skarbu Panstwa.
2. Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego sa:
1) przychody ze sprzedazy nieruchomosci pochodzacych z Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu
Panstwa, z ich czesciami skladowymi, o lacznej powierzchni nie mniejszej niz 400 000 ha;
2) odsetki z tytulu oprocentowania srodków zgromadzonych na rachunku Funduszu
Rekompensacyjnego;

3) pozyczki z budzetu panstwa udzielane w przypadku niedoboru srodków wymienionych w
pkt 1 i 2, w kwocie okreslonej w ustawie budzetowej.
3. Rada Ministrów na wniosek ministra wlasciwego do spraw Skarbu Panstwa i ministra wlasciwego
do spraw budzetu panstwa, uwzgledniajac aktualna sytuacje budzetu, stan finansów publicznych oraz
szczególny cel, na jaki udzielono pozyczki, moze umorzyc pozyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w
przypadku wyczerpania zródel finansowania Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w ust. 2
pkt 1 i 2.
4. Srodki ze zródel, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wlasciwe jednostki organizacyjne przekazuja w
formie zaliczek kwartalnych, w wysokosci ustalonej na podstawie planów finansowych tych jednostek,
w terminie 30 dni po zakonczeniu kwartalu. Rozliczenie zobowiazan, nastepuje w terminie 60 dni po
zakonczeniu roku obrotowego lub budzetowego.
5. Do naleznosci Funduszu Rekompensacyjnego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, stosuje sie
przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732).
Art. 17. 1. Wyplaty swiadczenia pienieznego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokonuje Bank
Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", ze srodków Funduszu Rekompensacyjnego, na
podstawie umowy zawartej z ministrem wlasciwym do spraw Skarbu Panstwa.
2. Minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa przekazuje Bankowi dane osób uprawnionych do
otrzymania swiadczenia pienieznego zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2.
3. Wyplata swiadczenia pienieznego nastepuje, na wniosek osoby uprawnionej i po dokonaniu
adnotacji, o której mowa w art. 18, w formie wyplaty gotówkowej w placówce Banku lub przelewu na
wskazany przez osobe uprawniona rachunek bankowy.
4. Bank po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 2, zawiadamia o wyplacie osoby uprawnione do
otrzymania swiadczenia pienieznego. W zawiadomieniu Bank informuje o adresach swoich placówek,
a takze o dokumentach potrzebnych do wyplaty swiadczenia pienieznego.
5. Bank wyplacajac swiadczenie pieniezne dokonuje waloryzacji zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, na dzien realizacji prawa do rekompensaty.
Art. 18. 1. Organy, jednostki organizacyjne i agencje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz Bank w
przypadku wyplaty swiadczenia pienieznego, w dniu realizacji prawa do rekompensaty przez osobe
uprawniona, umieszczaja na zaswiadczeniu lub decyzji, potwierdzajacych prawo do rekompensaty,
adnotacje o zrealizowaniu w calosci albo w czesci tego prawa.
2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) date, imie i nazwisko notariusza oraz oznaczenie aktu notarialnego sprzedazy
nieruchomosci lub oddania nieruchomosci gruntowej w uzytkowanie wieczyste;
2) date i oznaczenie decyzji o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo
wlasnosci nieruchomosci;
3) polozenie i oznaczenie nieruchomosci;
4) wskazanie formy realizacji prawa do rekompensaty;
5) kwote odpowiadajaca wartosci zrealizowanego prawa do rekompensaty oraz udzial
procentowy tej kwoty w wartosci nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku wyplaty swiadczenia pienieznego adnotacja zawiera:
1) date wyplaty swiadczenia pienieznego;
2) kwote odpowiadajaca wartosci zrealizowanego prawa do rekompensaty oraz udzial
procentowy tej kwoty w wartosci nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 64 Kodeksu cywilnego, adnotacji dokonuje sad.
Art. 19. 1. Wojewodowie prowadza wojewódzkie rejestry zawierajace dane dotyczace:
1) decyzji lub zaswiadczen, wydanych na podstawie niniejszej ustawy lub odrebnych
przepisów, potwierdzajacych prawo do rekompensaty;
2) osób, którym te prawa przysluguja;
3) stanu i formy realizacji tych praw.
2. Wojewodowie przekazuja raz na kwartal, w terminie do konca miesiaca nastepujacego po
zakonczeniu kwartalu, dane zawarte w rejestrach wojewódzkich ministrowi wlasciwemu do spraw
Skarbu Panstwa, który prowadzi rejestr centralny.
3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, sa prowadzone w formie elektronicznej.
4. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, zawieraja nastepujace dane osobowe osób, którym
przysluguje prawo do rekompensaty:
1) imie i nazwisko;
2) imie ojca;
3) numer PESEL albo, gdy numer ten nie zostal nadany, numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosc;
4) adres zamieszkania.
5. Organy, jednostki organizacyjne i agencje, o których mowa w art. 14 ust. 1, sa obowiazane do
przekazywania wojewodom, w terminie 14 dni od dnia realizacji prawa do rekompensaty, wypisów z
aktów notarialnych, a w przypadkach wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. d, kopii decyzji, z których
wynika zrealizowanie w calosci albo w czesci prawa do rekompensaty, potwierdzonego
zaswiadczeniami albo decyzjami. Wypisy lub kopie decyzji przekazuje sie wojewodom wlasciwym ze
wzgledu na miejsca polozenia nieruchomosci oraz wojewodom prowadzacym rejestry, o których mowa
w ust. 1.
6. Bank jest obowiazany do przekazywania wlasciwemu wojewodzie potwierdzenia wyplaty srodków
pienieznych w terminie 14 dni od dnia wyplaty swiadczenia pienieznego.
7. Minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory rejestrów, o
których mowa w ust. 1 i 2, uwzgledniajac potrzebe sprawnego przeplywu danych i kontroli realizacji
praw do rekompensaty.
Art. 20. Do postepowan zakonczonych wydaniem decyzji lub zaswiadczen potwierdzajacych prawo do
rekompensaty stosuje sie przepisy dzialu II rozdzialu 12 i 13 Kodeksu postepowania
administracyjnego, z wylaczeniem art. 146 § 1.

Art. 21. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142,
poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) w art. 4 w ust. 1 w pkt 15 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje sie
pkt 16 w brzmieniu:
"16) nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu
pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr..., poz...).".
Art. 22. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000
2)
r. Nr 14, poz. 176, z pózn. zm. ) w art. 21 w ust. 1 po pkt 30 dodaje sie pkt 30a w brzmieniu:
"30a) przychody uzyskane z tytulu:
a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8
lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu
pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Nr..., poz.....), przez osoby uprawnione
na podstawie tej ustawy,
b) sprzedazy nieruchomosci lub prawa uzytkowania wieczystego,
nabytych w zwiazku z realizacja prawa do rekompensaty, o której
mowa w lit. a, do wysokosci odpowiadajacej procentowemu udzialowi
wartosci tej rekompensaty w cenie nieruchomosci lub prawa
uzytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomosci lub prawa
uzytkowania wieczystego,".
Art. 23. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
3)
poz. 1397, z pózn. zm. ) w art. 53 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:
"4. Osobom, o których mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z
tytulu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zalicza sie wartosc pozostawionych nieruchomosci, potwierdzona decyzja
albo zaswiadczeniem, w wysokosci równej 20% wartosci tych nieruchomosci, na
poczet naleznosci z tytulu:
1) czesci ceny sprzedazy przedsiebiorstwa, o którym mowa w ust. 2,
odpowiadajacej wartosci praw do nieruchomosci wchodzacych w
sklad tego przedsiebiorstwa, o których mowa w przepisach o
realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia
nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ceny sprzedazy albo oplat z tytulu uzytkowania wieczystego
nieruchomosci bedacych przedmiotem zbycia, jako niestanowiace
przedsiebiorstwa mienie przejete przez Skarb Panstwa po
rozwiazaniu lub wygasnieciu umowy o oddanie przedsiebiorstwa do
odplatnego korzystania.".
Art. 24. W ustawie z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005
r. Nr 41, poz. 399) w art. 9 w pkt 14 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 15 w brzmieniu:
"15) sprzedaz nieruchomosci dokonana w ramach realizacji prawa do
rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
do rekompensaty z tytulu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Nr..., poz.....) - do wysokosci kwoty
odpowiadajacej wartosci zrealizowanego prawa do rekompensaty.".

Art. 25. W ustawie z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532
oraz z 2005 Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788) w art.
2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. l srednik zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie lit. m w brzmieniu:
"m) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytulu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr..., poz...);".
Art. 26. Ilekroc w odrebnych przepisach jest mowa o prawie do zaliczania wartosci nieruchomosci
poza obecnymi granicami panstwa polskiego w zwiazku z wojna rozpoczeta w 1939 r., nalezy przez to
rozumiec prawo do rekompensaty, o którym mowa w niniejszej ustawie.
Art. 27. Postepowania w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty wszczete i niezakonczone
przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy prowadzi sie na podstawie jej przepisów.
Art. 28. Traci moc ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedazy albo oplat
z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci Skarbu Panstwa wartosci nieruchomosci
pozostawionych poza obecnymi granicami panstwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 273,
poz. 2722).
Art. 29. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia.

