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MA GORZATA SZYMA SKA1

Restytucja nieruchomo ci rolnych pozostawionych 

poza granicami Polski po II wojnie wiatowej

1. Stan prawny nieruchomo ci wynikaj cy ze zmiany granic Polski

Po zako czeniu II wojny wiatowej, w zwi zku z przesuni ciem wschodniej 

granicy pa stwa, Polska utraci a cz  swojego terytorium, tzw. Kresy Wschodnie, 

uzyskuj c „w zamian” ziemie na pó nocy i zachodzie. Zmiany te doprowadzi y do 

masowych przesiedle  ludno ci zamieszkuj cej wschodnie tereny. Aby umo liwi  

repatriacj  obywateli polskich z terenów, które wesz y w sk ad Zwi zku Socjali-

stycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Polski Komitet Wyzwolenia Narodowe-

go (PKWN) zawar  umowy mi dzynarodowe, nazywane tzw. uk adami republika -

skimi z rz dami Republik Radzieckich: Bia oruskiej,2 Ukrai skiej3 i Litewskiej.4 

Umowy te przewidywa y przeprowadzenie ewakuacji obywateli polskich narodo-

wo ci polskiej i ydowskiej z terenów republik sowieckich oraz Litwinów, Bia oru-

sinów, Rusinów, Ukrai ców mieszkaj cych na terytorium Polski.5 Ewakuacja mia a 

by  dobrowolna, bez przymusu bezpo redniego i po redniego, chocia  uk ady prze-

widywa y istotne ograniczenia co do mo liwo ci dysponowania maj tkiem przez 

osoby podlegaj ce ewakuacji na terytorium Polski. Pozostawione mienie podlega-

o opisowi przez pe nomocników i przedstawicieli stron, a pó niej oddane pod opie-

k  pa stwa. Uk ady zawarte z Bia orusk  i Ukrai sk  Socjalistyczn  Republik  Rad 

(SRR) przewidywa y, e warto  ruchomo ci i nieruchomo ci pozosta ych po prze-

siedleniu b dzie zwrócona ewakuowanym wed ug ceny ubezpieczeniowej zgodnie 

1 Uniwersytet Marii Curie–Sk odowskiej w Lublinie.

2 Uk ad z dnia 9 wrze nia 1944 r. pomi dzy PKWN a Rz dem Bia oruskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotycz cy 

ewakuacji obywateli polskich z terytorium Bia oruskiej Socjalistycznej Republiki Rad i ludno ci bia oruskiej z tery-

torium Polski. 

3 Uk ad z dnia 9 wrze nia 1944 r. pomi dzy PKWN a Rz dem Ukrai skiej Socjalistycznej Republiki Rad dotycz -

cy ewakuacji obywateli polskich z terytorium Ukrai skiej Socjalistycznej Republiki Rad i ludno ci ukrai skiej z te-

rytorium Polski.

4 Uk ad z dnia 22 wrze nia 1944 r. pomi dzy PKWN a Rz dem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotycz -

cy ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad i ludno ci litewskiej z tery-

torium Polski.

5 W latach 1944–1953 zosta o repatriowanych oko o 1 mln 240 tys. osób.
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z regulacjami prawnymi obowi zuj cymi w Polsce i SRR. Uk ad z Litewsk  SRR 
nie zezwala  na zwrot warto ci pozostawionych gruntów. 

Po konferencji poczdamskiej, gdzie ostatecznie zdecydowano o przyznaniu 
Polsce ziem pó nocnych i zachodnich, zosta a zawarta umowa z dnia 6 lipca 1945 r. 
mi dzy Tymczasowym Rz dem Jedno ci Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
i rz dem ZSRR o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowo ci pol-
skiej i ydowskiej, mieszkaj cych w ZSRR i o ich ewakuacji do Polski i o prawie 
zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowo ci rosyjskiej, ukrai skiej, bia oru-
skiej, rusi skiej i litewskiej, mieszkaj cych na terytorium Polski i o ich ewakuacji 
do ZSRR. Rz d ZSRR wyrazi  zgod  na zamian  obywatelstwa osób narodowo ci 
polskiej i ydowskiej maj cych obywatelstwo polskie do dnia 17 wrze nia 1939 r., 
a tak e na przesiedlenie na terytorium Polski.6

Ostatnia umowa z ZSRR dotycz ca repatriacji by a umow  mi dzy rz dem 
PRL a rz dem ZSRR w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób na-
rodowo ci polskiej.7 

2. Charakter tzw. umów republika skich zawartych przez Polsk  

jako podstawa dochodzenia roszcze  repatriantów

Zawarcie tzw. umów republika skich zobowi za o pa stwo polskie do uregu-
lowania w prawie wewn trznym kwestii rozlicze  z osobami, które utraci y mienie 
w zwi zku ze zmian  granic Polski dokonan  po II wojnie wiatowej. Szczegó owej 
analizy charakteru prawnego tych umów na podstawie prawa mi dzynarodowego 
oraz obowi zuj cych standardów Konstytucji RP dokona  Trybuna  Konstytucyj-
ny (TK).8 Problem ten przedstawi  na trzech p aszczyznach. Po pierwsze, rozwa-
y  kwesti , czy umowy republika skie stanowi y kiedykolwiek element wewn trz-

nego porz dku prawnego. Zdaniem TK nie mo na przyj , e umowy te stanowi y 
kiedykolwiek element wewn trznego porz dku prawnego Rzeczypospolitej i to za-
równo w okresie poprzedzaj cym uchwalenie Konstytucji z 1952 r. w czasie jej obo-
wi zywania, ale tak e i w ramach obecnej Konstytucji. Tzw. umowy republika skie 
nigdy nie zosta y opublikowane w Dzienniku Ustaw. Po drugie zauwa y , e kon-
strukcja umów republika skich, zakres przyj tych zobowi za  nie pozwala a przy-
j  twierdzenia, e stworzy y one bezpo redni  podstaw  roszcze , poniewa  do-
tyczy y przede wszystkim trybu ewakuacji wymienionych w nim osób oraz zasad 
dokonywania opisu mienia pozostawionego przez te osoby poza granicami Polski. 
Brak odpowiednich regulacji, które okre la yby tryb oraz zakres dochodzenia kom-

6 Osobom wyje d aj cym przys ugiwa o prawo zabrania mienia nie przewy szaj cego wag  dwóch ton na rodzi-

n  dla ludno ci wiejskiej oraz jednej tony na rodzin  dla ludno ci miejskiej, z wyj tkiem przedmiotów, których wy-

wóz z ZSSR by  wzbroniony. Umowa przewidywa a tak e szczególny tryb wywozu pieni dzy.

7 Dz.U. z 1957 r. Nr 47, poz. 222. 

8 Wyrok TK z dnia 19 grudnia 2002 r. K 33/02, OTK 2002, nr 7, poz. 97. 
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pensacji czyni  niemo liwym bezpo rednie stosowanie umów. Pozostawia y usta-
wodawcy swobod  co do sposobu ukszta towania mechanizmu kompensacyjnego. 
Uk ady wymaga y dopiero recepcji do systemu prawa wewn trznego. Przyrzeczo-
na kompensacja mia a przede wszystkim cechy wiadczenia „pomocowego”, które 
umo liwia o obywatelom polskim funkcjonowanie po utracie mienia pozostawione-
go poza nowymi granicami pa stwa polskiego. Warto  przyrzeczonej kompensacji 
mia a by  determinowana warto ci  ubezpieczeniow  mienia (za wyj tkiem nieru-
chomo ci na terytorium Litewskiej SRR) pozostawionego przez przesiedlonych. Po 
trzecie zwróci  uwag , e umowy republika skie zosta y uznane za wykonane mi -
dzy pa stwami.9 

3. Charakter orzecze  restytucyjnych – prawo zaliczenia roszcze  

Prawo do rekompensaty za pozostawione mienie na Kresach Wschodnich 
ukszta towane zosta o jak prawo zaliczenia warto ci mienia pozostawionego przez 
osoby repatriowane na poczet ceny sprzeda y lub op at z tytu u u ytkowania wie-
czystego nieruchomo ci Skarbu Pa stwa.10 W doktrynie oraz orzecznictwie istnia y 
niejednolite pogl dy na temat istoty prawa zaliczenia.

W pi miennictwie prawo zaliczenia uznawane by o jako sui genesis uprawnie-
nie maj tkowe o charakterze administracyjnoprawnym (publicznoprawnym), które 
do chwili wydania decyzji ma charakter iluzoryczny.11 Prezentowany by  równie  
pogl d, i  prawo zaliczenia jest roszczeniem cywilnoprawnym, ustawowo gwaran-
towanym rodkiem umorzenia ci le okre lonej kategorii zobowi za  pieni nych, 
tzw. swoisty pieni dz Zabu an.12 

Charakter prawa zaliczenia w orzecznictwie nie mia  jednolitej natury. W la-
tach siedemdziesi tych orzecznictwo s dowe sta o na stanowisku, e „uprawnienia 
do zaliczenia nie ma charakteru cywilnoprawnego, bo gdy organ administracyjny 
nie zaliczy warto ci utraconej nieruchomo ci, to nie mo na jego o wiadczenia woli 
zast pi  s dowym orzeczeniem. Zaliczenia mo na dochodzi  tylko na drodze admi-
nistracyjnoprawnej.13 Zdaniem S du Najwy szego (SN) uprawnienie to nie stwa-
rza o po stronie osoby uprawnionej cywilnoprawnego roszczenia wzgl dem Skarbu 

9 Umowa z dnia 21 lipca 1952 r. mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej, z jednej strony i Rz dem Zwi zku So-

cjalistycznych Republik Radzieckich, Rz dem Ukrai skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Rz dem Bia o-

ruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Rz dem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z drugiej 

strony o wzajemnych rozliczeniach wynik ych z ewakuacji ludno ci i delimitacji polsko–radzieckiej granicy pa -

stwowej.

10 Por. R. Pessel, Rekompensowanie skutków narusze  prawa w asno ci wynikaj cych z aktów nacjonalizacyj-

nych, Warszawa 2003, s. 67–68. 

11 Por. J. Mojak, Glosa do uchwa y SN z dnia 22 czerwca 1989 r. III CZP 32/89, „Pa stwo i Prawo” 1991, nr 1, 

s. 120. 

12 R. Trzaskowski, Charakter prawny mo liwo ci zaliczenia warto ci pozostawionego mienia zabu a skiego, (w:) 

„Mienie zabu a skie” jako otwarta kwestia maj tkowa w prawie polskim, J. Sadomski, R. Trzaskowski, K. Zarad-

kiewicz, Warszawa 2002. s. 81.

13 Zob. wyrok SN z dnia 1 lutego 1974 r., I CR 768/73, OSPiKA 1975, nr 1, poz. 7. 
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Pa stwa. Nie ma cech wierzytelno ci, co nie znaczy, e nie mo e by  dziedziczne. 
Wchodzi do spadku jako swoista sytuacja prawna, bowiem realizacja odziedziczone-
go przez spadkobierców uprawnienia zale y od dalszych zdarze .14 Prawo zalicze-
nia ma charakter maj tkowy, cho  jest niezbywalne.15 Kolejne orzeczenia potwier-
dza y, e prawo zaliczenia nie jest przenoszalnym cywilnym prawem podmiotowym 
o charakterze maj tkowym, poniewa  nie wyst puje w ramach okre lonego stosun-
ku cywilnoprawnego, ma charakter publicznoprawny.16 TK w orzeczeniu z dnia 10 
czerwca 1987 r., P 1/87, wskaza , e prawo zaliczenia ma szczególny charakter, re-
alizuje si  dopiero w konsekwencji wszcz cia post powania i jego zako czenia de-
cyzj  administracyjn  – pozytywn  b d  negatywn .17 Publicznoprawny charakter 
determinowany jest tylko w relacjach z odpowiednimi organami w adzy pa stwo-
wej i instytucjami pa stwa. Nie mo e by  przedmiotem obrotu w stosunkach mi -
dzy podmiotami prawa zaliczenia a innymi podmiotami. Z konstytucyjnego punktu 
widzenia prawo zaliczenia ma szczególny charakter – swoisty surogat w asno ci, nie 
b d c jedynie ekspektatyw  prawa do rekompensaty. Prawo zaliczenia jest szcze-
gólnym prawem maj tkowym o charakterze publicznoprawnym. Nie jest to prawo 
w asno ci, ale nie mo na go sprowadza  do kategorii prawa potencjalnego w zna-
czeniu ekspektatywy maksymalnie ukszta towanej.18 Prawo zaliczenia jest bowiem 
samodzielnie, dostatecznie ukszta towan  instytucj  prawn , której wykonanie jest 
uzale nione od wyst pienia okre lonych okoliczno ci faktycznych i prawnych. Ko-
rzysta z konstytucyjnej gwarancji ochrony praw maj tkowych. Na ustawodawcy 
spoczywa obowi zek ustanawiania regulacji prawnych udzielaj cych równej ochro-
ny prawnej prawom maj tkowym.19

4. Regulacje prawne dotycz ce Zabu an

Kompleksowo kwesti  prawa zaliczenia mia a regulowa  ustawa z dnia 12 
grudnia 2003 r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzeda y albo op at z tytu u u ytko-
wania wieczystego nieruchomo ci Skarbu Pa stwa warto ci nieruchomo ci pozo-
stawionych poza obecnymi granicami pa stwa polskiego.20 Zgodnie z tre ci  tej 
ustawy prawo zaliczenia warto ci nieruchomo ci pozostawionych poza obecnymi 
granicami pa stwa polskiego przys ugiwa o w a cicielom tych nieruchomo ci, je-
eli spe niali cznie nast puj ce warunki: zamieszkiwali w dniu 1 wrze nia 1939 r. 

14 Uchwa a SN z dnia 10 pa dziernika 1979 r., III CZP 63/79, OSNC 1980, nr 1, poz. 7.

15 Uchwa a SN z dnia 22 czerwca 1989 r. III CZP 32/89, OSNC 1989, nr 12, poz. 187.

16 Por. uchwa  SN z dnia 4 lutego 1993 r. III AZP 39/92, OSNC 1993, nr 7–8, poz. 128 oraz uchwa  SN z dnia 7 

czerwca 1994 r., III CZP 77/94, OSNC 1994, nr 12, poz. 239. 

17 OTK 1987, nr 1, poz. 1. 

18 W ugruntowanym orzecznictwie TK ekspektatywa maksymalnie ukszta towana to prawo, które istnieje, je eli zo-

sta y spe nione wszystkie zasadnicze przes anki ustawowego nabycia praw pod rz dami danej ustawy. Por. np. 

wyrok TK z dnia 24 pa dziernika 2000 r., SK 7/00, OTK 2000, nr 7, poz. 256.

19 Wyrok TK z dnia 13 kwietnia 1999 r., K 36/98, OTK 1999, nr 3, poz. 40.

20 Dz.U. Nr 6, poz. 39. 
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na by ym terytorium Polski, byli obywatelami polskimi i opu cili te tereny w zwi z-
ku z wojn  rozpocz t  w 1939 r., posiadali obywatelstwo polskie, zamieszkiwali na 
sta e w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia wej cia w ycie ustawy. Pra-
wo do zaliczenia przys ugiwa o tak e cznie spadkobiercom w a ciciela nierucho-
mo ci pozostawionych poza obecnymi granicami pa stwa polskiego albo jednemu 
z nich wskazanemu przez pozosta ych. Spadkobiercy musieli jednak posiada  oby-
watelstwo polskie i zamieszkiwa  na terytorium naszego kraju na sta e co najmniej 
od dnia wej cia w ycie ustawy. Je eli nie wszyscy spadkobiercy zmar ego w a ci-
ciela lub wspó w a ciciela nieruchomo ci po o onej poza obecnymi granicami pa -
stwa polskiego byli obywatelami polskimi, to jego spadkobiercy którzy mieli oby-
watelstwo polskie, nabywali prawo do zaliczenia jedynie cz ci odpowiadaj cej ich 
udzia om w spadku. 

Regulacja ta zosta a zaskar ona do TK. Zarzuty dotyczy y ograniczenia kr gu 
podmiotów, którym przys ugiwa o prawo zaliczenia, w szczególno ci pozbawienia 
prawa zaliczenia w a cicieli nieruchomo ci pozostawionych poza obecnymi grani-
cami pa stwa polskiego, a tak e ich spadkobierców, którzy nie posiadali obywatel-
stwa polskiego i nie zamieszkiwali stale w Polsce w dniu wej cia w ycie ustawy. 
Zakwestionowano tak e pozbawienie prawa zaliczenia osób, które na podstawie do-
tychczasowych unormowa  naby y prawa maj tkowe w ramach szeroko rozumia-
nych wiadcze  wspomnianych w umowach republika skich. Kolejna grupa zarzu-
tów dotyczy a arbitralnego ograniczenia przez ustaw  warto ci prawa zaliczenia do 
15% warto ci nieruchomo ci pozostawionych poza granicami pa stwa polskiego, 
nie wi cej jednak ni  50 000 z . Zarzuty niekonstytucyjno ci dotyczy y tak e ogra-
niczenia w dowodzeniu przy potwierdzeniu przez organy administracji prawa zali-
czenia, w szczególno ci ogranicze  w osobowych rodkach dowodowych. 

W wyroku z dnia 15 grudnia 2004 r.21 TK orzek  o niekonstytucyjno ci znacz-
nej cz ci ustawy.22 

Konsekwencj  uznania znacznej cz ci przepisów za sprzeczne z Konstytucj  
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 lipca 2005 r. uchwalona zosta  ustawa o reali-
zacji prawa do rekompensaty z tytu u pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.23

21 Wyrok z dnia 15 grudnia 2004 r. K 2/04, OTK 2004, nr 11A poz. 117. 

22 Za niezgodne z konstytucj  uznane zosta y przepisy prawne, w których wprowadzono wymaganie, aby osoby 

uprawnione lub ich spadkobiercy zamieszkiwali stale w Polsce co najmniej od dnia wej cia w ycie ustawy. Za 

sprzeczne z konstytucj  uznano tak e arbitralne uregulowanie prawa zaliczenia do 15% warto ci nieruchomo ci 

pozostawionych poza obecnymi granicami Polski, nie wi cej ni  50000 z . Zakwestionowane zosta o tak e wy -

czenia prawa zaliczenia osób, które naby y ju  na w asno  albo u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci Skarbu 

Pa stwa, je eli warto  uzyskanych praw by a ni sza ni  wynikaj ca z obowi zuj cych przepisów. 

23 Dz.U. Nr 169, poz. 1418 ze zm. dalej jako ustawa o realizacji prawa do rekompensaty. 
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5. Tryb przyznania rekompensaty w zwi zku ze sprzeda  

nieruchomo ci rolnej

5.1. Przes anki przyznania rekompensaty

Uprawnionymi do realizacji prawa do rekompensaty s  w a ciciele nierucho-
mo ci, którzy w dniu 1 wrze nia 1939 r. byli obywatelami polskimi, zamieszkiwa-
li w tym dniu na by ym terytorium Polski,24 a nast pnie opu cili je w wyniku wy-
p dzenia, opuszczenia w zwi zku z wojn  dokonanego na podstawie tzw. umów 
republika skich albo na skutek innych okoliczno ci zwi zanych z II wojn  wiato-
w  zmuszone by y opu ci  by e terytorium Polski i posiadaj  obywatelstwo polskie. 
Prawo do rekompensaty przys uguje tak e wszystkim wspó w a cicielom, spadko-
biercom spe niaj cym wymienione wymagania b d  niektórym z nich wskazanym 
przez pozosta ych. Wskazanie takiej osoby nast puje przez z o enie o wiadczenia 
z podpisem po wiadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicz-
nej albo przez z o enie o wiadczenia w polskiej placówce konsularnej. Prawo do re-
kompensaty jest dziedziczne, ale niezbywalne. 

5.2. Decyzja o przyznaniu rekompensaty

Potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytu u pozostawienia nieruchomo ci 
poza obecnymi granicami naszego kraju nale y do kompetencji w a ciwych woje-
wodów.25 Do zada  wojewodów nale y równie  prowadzenie w formie elektronicz-
nej rejestrów wojewódzkich zawieraj cych dane dotycz ce decyzji lub za wiadcze  
potwierdzaj cych prawo do rekompensaty, osób, którym te prawa przys uguj  oraz 
stanu i formy realizacji tych praw.26

Zgodnie z tre ci  art. 5 ust. 1 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z dniem 
31 grudnia 2008 r. up yn  termin sk adania wniosków do wojewodów w sprawie 
potwierdzenia prawa do rekompensaty. Wprawdzie ustawodawca nie przewidzia  

24 Wyrokiem TK z dnia 23 pa dziernika 2012 r. SK 11/12 uzale nienie prawa do rekompensaty od zamieszkiwania 

1 wrze nia 1939 r. na by ym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 pkt 1 ustawy o realizacji prawa do rekom-

pensaty) uznane zosta o za niezgodne z Konstytucj  Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten traci moc obowi zu-

j c  z up ywem 18 miesi cy od publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw. Dz.U.2012, poz. 1195.

25 Organem w a ciwym miejscowo jest wojewoda w a ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania wnioskodawcy 

b d cego w a cicielem nieruchomo ci pozostawionych poza obecnymi granicami naszego kraju, albo wojewo-

da w a ciwy ze wzgl du na ostatnie miejsce zamieszkania osoby b d cej w a cicielem nieruchomo ci pozosta-

wionych poza granicami Polski, je eli o zaliczenie ubiegaj  si  spadkobiercy tej osoby, albo wojewoda ze wzgl -

du na miejsce zamieszkania jednego ze wnioskodawców wskazanych przez pozosta ych, je eli wspó w a ciciele 

nieruchomo ci mieszkaj  lub mieszkali w ró nych województwach. Gdy w a ciwo ci nie mo na okre li  w po-

wy szy sposób w a ciwym b dzie wojewoda ze wzgl du na miejsce z o enia wniosku. 

26 W pa dzierniku 2008 r. zosta  uruchomiony w Ministerstwie Skarbu Pa stwa ogólnokrajowy system informatycz-

ny rejestrów obs uguj cy rejestr centralny i rejestry wojewódzkie. System umo liwia przekazywanie przez Mini-

sterstwo Skarbu Pa stwa do Banku Gospodarstwa Krajowego danych osób uprawnionych w tym samym miesi -

cu, w którym dane te wp yn y do rejestru centralnego. O kolejno ci przesy ania danych do Banku Gospodarstwa 

Krajowego decyduj  wy cznie terminy przekazywania przez urz dy wojewódzkie kompletnych i prawid owych 

danych do rejestru centralnego. Wdro enie systemu pozwoli o na zwielokrotnienie liczby danych osób uprawnio-

nych przekazywanych przez Ministerstwo Skarbu Pa stwa do Banku Gospodarstwa Krajowego i tym samym na 

znaczne przyspieszenie tempa wyp at rekompensat.
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w tre ci ustawy skutków uchybienia temu terminowi, ale poniewa  data oznaczona 
jest w sposób konkretny, jako data dniowa, tzw. termin kalendarzowy, orzecznictwo 
tego rodzaju dat  traktuje jako szczególny rodzaj terminów zawitych, charakteryzu-
j cych si  najdalej id cym rygoryzmem.27 

Po wp yni ciu wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty wojewoda 
dokonuje oceny spe nienia podmiotowych i przedmiotowych wymogów, od któ-
rych zale y powstanie prawa do rekompensaty. Ocena negatywna znajduje wyraz 
w decyzji o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty, a ocena pozytywna 
w postanowieniu, które nie odnosi si  do materialnych uprawnie  i obowi zków 
wnioskodawcy, lecz tylko do relewantnych okoliczno ci faktycznych.28 W postano-
wieniu wojewoda wzywa wnioskodawc  do okre lenia, w jakiej formie ma nast pi  
realizacja prawa do rekompensaty – prawo zaliczenia czy wiadczenie pieni ne, 
w przypadku wybrania opcji drugiej równie  podanie numeru rachunku bankowe-
go. Wnioskodawca zobowi zany jest tak e do czy  do wniosku operat szacunko-
wy sporz dzony przez rzeczoznawc  maj tkowego oraz przedstawienia wcze niej-
szych operatów szacunkowych, je eli podmiot ubiegaj cy si  o rekompensat  naby  
ju  w asno  nieruchomo ci lub u ytkowania wieczystego.

Decyzja wojewody potwierdzaj ca prawo do rekompensaty okre la osob  lub 
osoby, którym to prawo przys uguje, zwaloryzowan  warto  pozostawionego poza 
granicami naszego kraju mienia oraz wysoko  rekompensaty i form  jej realizacji. 
Prawo do rekompensaty zgodnie z tre ci  art. 13 ustawy o realizacji prawa do re-
kompensaty realizowane jest w formie zaliczenia warto ci nieruchomo ci pozosta-
wionych poza obecnymi granicami na poczet ceny sprzeda y nieruchomo ci sta-
nowi cych w asno  Skarbu Pa stwa, ceny sprzeda y u ytkowania wieczystego 
przys uguj cego Skarbowi Pa stwa, op at z tytu u u ytkowania wieczystego nieru-
chomo ci gruntowych stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa i ceny sprzeda y po-
o onych na nich budynków oraz innych urz dze  lub lokali, albo op aty z tytu u 

przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego we w asno  nieruchomo ci stano-
wi cych w asno  Skarbu Pa stwa, albo w postaci wiadczenia pieni nego ze rod-
ków Funduszu Rekompensacyjnego. Wysoko  wiadczenia pieni nego stanowi 
20% warto ci pozostawionych nieruchomo ci.29 

Wed ug stanu na koniec lipca 2012 r. w urz dach wojewódzkich znajdowa o si  
59,7 tys. nierozpatrzonych wniosków w sprawie potwierdzenia prawa do rekompen-
saty. W okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.07.2012 r. wojewodowie wydali 1 

27 Por. uchwa  NSA z dnia 14 pa dziernika 1996 r., OPK 19/96.

28 Zob.H. Knysiak–Molczyk, T. Kie kowski, Post powanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mie-

nia zabu a skie, „Przegl d Prawa Publicznego” 2007, nr 12, s. 48.

29 Rozporz dzenie Ministra Skarbu Pa stwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru rejestrów zawieraj cych 

dane dotycz ce realizacji prawa do rekompensaty z tytu u pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi granica-

mi Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 248, poz. 2101. 
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370 decyzji potwierdzaj cych prawo do rekompensaty oraz 1 199 decyzji o odmo-
wie prawa do rekompensaty. W okresie tym wyp acone zosta y 3 824 rekompensaty 
na czn  kwot  264,4 mln z .30

6. Zawarcie umowy sprzeda y nieruchomo ci rolnych 

Skarbu Pa stwa z prawem zaliczenia 

Jednym ze sposobów zrealizowania prawa rekompensaty jest zaliczenie warto-
ci nieruchomo ci pozostawionych poza obecnymi granicami na poczet ceny sprze-

da y nieruchomo ci stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa. Podmioty, którym 
powierzone zosta o wykonywanie uprawnie  w a cicielskich Skarbu Pa stwa, okre-
laj c warunki zbycia nieruchomo ci, nie mog  wy czy  prawa do zaliczenia jako 

zap aty ceny nieruchomo ci. Odnie  to nale y zarówno do nabycia nieruchomo ci 
rolnych w ramach pierwsze stwa nabycia oraz trybu przetargowego.

6.1. Pierwsze stwo nabycia nieruchomo ci rolnych przez dzier awc  

Ustaw  z dnia 16 wrze nia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw31 
wprowadzona zosta a mo liwo  wypowiedzenia przez Agencj  Nieruchomo ci 
Rolnych (ANR) umowy dzier awy w zakresie wy czenia 30% powierzchni u yt-
ków rolnych b d cych przedmiotem umowy dzier awy. ANR wraz z zawiadomie-
niem o mo liwo ci wy czenia danego gruntu przesy a dzier awcy projekt zmia-
ny umowy dzier awy z uwzgl dnieniem nieruchomo ci, które proponuje wy czy  
z dzier awy. Od dnia otrzymania zawiadomienia dzier awca ma trzy miesi ce na 
z o enie w formie pisemnej o wiadczenia o przyj ciu albo odrzuceniu zapropo-
nowanych zmian umowy dzier awy. Je eli dzier awca przyjmuje zaproponowane 
zmiany, przys uguje mu uprawnienia na zasadzie pierwsze stwa do zakupu ca o-
ci albo za zgod  ANR cz ci nieruchomo ci, która pozosta a przedmiotem umo-

wy dzier awy. W o wiadczeniu w formie pisemnej o skorzystaniu z uprawnienia do 
zakupu oprócz wskazania terminu dokonania tego zakupu powinna znajdowa  si  
tak e decyzja o zaliczeniu warto ci pozostawionych nieruchomo ci na poczet ceny 
sprzeda y nieruchomo ci. Termin do nabycia nieruchomo ci nie mo e by  krótszy 
ni  trzy miesi ce od dnia dokonania zmian w umowie dzier awy i nie d u szy ni :

1) 2 lata, je eli okres, na jaki zosta a zawarta umowa dzier awy, up ywa nie 
pó niej ni  po 5 latach od dnia dokonania zmiany umowy dzier awy;

2) 4 lata, je eli okres, na jaki zosta a zawarta umowa dzier awy, up ywa po 5 
latach od dnia dokonania zmiany umowy dzier awy i nie pó niej ni  po 10 
latach od dnia dokonania zmiany umowy dzier awy;

30 http://www.msp.gov.pl/portal/pl/49/7126/Roszczenia_zabuzanskie__wstep.html

31 Dz.U Nr 233, poz.1382, dalej jako ustawa z dnia 16 wrze nia 2011 r. 



Ma gorzata Szyma ska

532

3) 6 lat, je eli okres, na jaki zosta a zawarta umowa dzier awy, up ywa pó niej 
ni  po 10 latach od dnia dokonania zmiany umowy dzier awy.

W stosunku do nieruchomo ci, które przeznaczone s  w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowa  i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu na cele nierolnicze mog  by  nabyte przez dzier awc  po uzyskaniu 
zgody od ANR. 

Dzier awcy, którzy nie zgodz  si  na wy czenie 30% dzier awionych grun-
tów, b d  mogli dzier awi  ca o  nieruchomo ci do ko ca trwania umowy dzier a-
wy. ANR nie b dzie mog a jednak przed u y  z nimi umowy, a tak e strac  prawo 
pierwsze stwa w nabyciu dzier awionych gruntów. 

Prawo wy czenia 30% dzier awionych gruntów nie obejmuje umów dzier a-
wy, które zosta y zawarte przed dniem 3 grudnia 2011 r. i czna powierzchnia u yt-
ków rolnych Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa dzier awionych przez da-
nego dzier awc  po dokonaniu wy czenia nie przekracza aby 300 ha. Dzier awca 
oczywi cie mo e z o y  wniosek do ANR o wy czenie 30% u ytków rolnych b -
d cych przedmiotem umowy dzier awy. 

6.2. Tryb przetargowy nabycia nieruchomo ci rolnych Skarbu Pa stwa

Zgodnie z tre ci  art. 4 ustawy z dnia 16 wrze nia 2011 r. ANR w terminie roku 
od dnia dokonania zmiany umowy dzier awy przeznacza wy czone u ytki rolne na 
sprzeda . Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 pa dziernika 1991 r. o gospo-
darowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa,32 nieruchomo ci, które nie 
podlegaj  wy czeniu ze sprzeda y (pierwsze stwo w nabyciu nieruchomo ci) pod-
legaj  sprzeda y w trybie przetargu ustnego. Natomiast w sytuacji okre lonej w ust. 
3 art. 29 uzasadnionej wzgl dami gospodarczymi mo na ustali  osob  nabywcy na 
podstawie przetargu ofert pisemnych. Przetarg ograniczony dotyczy sytuacji wska-
zanej w ust. 3b art. 29, gdzie ANR mo e zastrzec, i  w przetargu mog  uczestniczy  
wy cznie osoby wskazane w tre ci tego przepisu.33 

Zgodnie z tre ci  § 7 rozp. MRiRW przetarg og asza organizator przetargu 
w sposób zwyczajowo przyj ty w miejscowo ci, w której po o ona jest nierucho-
mo , w siedzibie w a ciwej miejscowo izby rolniczej, w a ciwym miejscowo urz -
dzie gminy oraz swojej siedzibie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpocz cia 

32 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700. 

33 W szczególno ci zob. rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegó owego trybu sprzeda y nieruchomo ci Zasobu W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa i ich cz ci sk ado-

wych, warunków obni ania ceny sprzeda y nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacun-

kowych gruntu. Dz.U. 2012, poz. 540. Dalej jako rozp. MRiRW.
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przetargu, a w przypadku przetargu ograniczonego – co najmniej na 28 dni przed 
dniem jego rozpocz cia. 

Og oszenie o przetargu w szczególno ci zwiera informacj  co do oznaczenia 
i powierzchni nieruchomo ci rolnych oraz rodzaju u ytków rolnych i ich klasy boni-
tacyjnej, oznaczenie ksi gi wieczystej prowadzonej dla danych nieruchomo ci, opi-
su tej nieruchomo ci oraz jej przeznaczenie okre lone w planie zagospodarowania 
przestrzennego, termin i miejsce przetargu, wysoko  wadium oraz form  termin 
i miejsce jego wniesienia, a tak e pouczenie o przypadkach, kiedy wadium nie pod-
lega zwrotowi, informacj  o sposobie zap aty ceny. 

Osoby fizyczne, którym przys uguje prawo zaliczenia na poczet ceny sprzeda-
y nieruchomo ci rolnych Skarbu Pa stwa warto ci pozostawionych poza granica-

mi naszego pa stwa nieruchomo ci zwalnia si  z obowi zku wniesienia wadium do 
wysoko ci kwoty nieprzekraczaj cej wysoko ci potwierdzonego prawa do rekom-
pensaty. Zwolnienie to uzale nione jest od z o enia pisemnego zobowi zania do 
uiszczenia kwoty równej wysoko ci niewniesionego wadium w przypadku uchyle-
nia si  od zawarcia umowy.

Z przeprowadzonego przetargu przewodnicz cy komisji przetargowej spo-
rz dza protokó . Protokó  zawiera powtórzenie niektórych informacji zawartych 
w og oszeniu o przetargu, dotycz cych skonkretyzowania przetargu i nieruchomo-
ci b d cej przedmiotem sprzeda y, przebiegu przetargu, w tym – w odniesieniu do 

przetargu zako czonego wynikiem pozytywnym – informacj  o wy onieniu nabyw-
cy z uzasadnieniem zapad ego rozstrzygni cia, danych cz onków komisji przetar-
gowej i daty sporz dzenia protoko u. Protokó  sporz dzany jest w trzech egzempla-
rzach (dwa s  przeznaczone dla w a ciwego organu, jeden dla nabywcy), podpisany 
przez przewodnicz cego, cz onków komisji oraz osob  wy onion  w przetargu jako 
nabywc  nieruchomo ci. Protokó  przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw  
zawarcia aktu notarialnego. 
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RESTITUTION OF AGRICULTURAL LAND ABANDONED OUTSIDE POLISH 

BORDERS AFTER WORLD WAR II

Key words: abandoned property, right to compensation, Polish borders.

The notion of Bug River property regards the property abandoned within the 
territory of the Republic of Poland within its pre–war borders which after the year 
1945 were abandoned outside the present–day territory of the Republic of Poland. 
For objective reasons, and because of the lack of the concept providing the final 
solution, only in 2005 an act to ensure comprehensive regulation and procedure of 
awarding compensation for movable property abandoned outside the present–day 
borders of the territory of Poland was passed. In the Act of 2005 the Bug River People 
were granted a right to compensation for the property left beyond the Polish borders. 
The entitlement to have the value of property abandoned outside the present–day 
Polish borders offset is affirmed by the voivodship offices competent with regard 
to the place of residence of the applicant – the property’s owner and in case of 
inheritors – with regard to the last place of residence of the property’s owner. The 
voivod’s decision confirming the right to compensation determines persons eligible 
for this right, the value of abandoned property, the amount of compensation and the 
form of its implementation. The right to compensation may also be implemented 
through allowing the value of property left by Polish nationals beyond the Bug River 
to be offset against the price to be paid for State–owned land.


