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Przedmiot sprawy Potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Kogo dotyczy?
Osób lub spadkobierców osób, które w wyniku wypędzenia z byłego terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 
r. pozostawiły na Kresach Wschodnich nieruchomość stanowiącą ich własność

Co przygotować?

Wniosek złożony w terminie do 31.12.2008r., w tym:
 dowody potwierdzające pozostawienie nieruchomości (np. opis mienia, 

orzeczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego),
 dowody potwierdzające obywatelstwo polskie właściciela nieruchomości na 1 

września 1939 r. oraz okoliczności opuszczenia byłego terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (np. karta ewakuacyjna),

 dowody potwierdzające zamieszkiwanie na byłym terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,

 dowody miejsc zamieszkania właściciela i jego wszystkich spadkobierców (np. 
zaświadczenia z właściwych urzędów gmin),

 dowody potwierdzające obywatelstwo polskie wnioskodawcy (dowód 
osobisty, paszport lub poświadczenie obywatelstwa polskiego),

 oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty,
 w przypadku częściowej realizacji prawa do rekompensaty – dowody 

potwierdzające nabycie nieruchomości.
 

Po potwierdzeniu spełnienia przesłanek umożliwiających potwierdzenie prawa do 
rekompensaty wniosek należy uzupełnić o: 
 oświadczenie o wybranej formie rekompensaty,
 operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego określający 

wartość pozostawionej nieruchomości,
 w przypadku częściowej realizacji prawa do rekompensaty przed 1.01.1998r. 

także operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego 
określający wartość nieruchomości nabytej w ramach częściowej realizacji 
prawa do rekompensaty.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? Wnioski należało składać w terminie do 31 grudnia 2008r.

Jak wypełnić 
dokumenty? Nie dotyczy.

Ile muszę zapłacić? Za rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w momencie spełniania wszystkich wymogów formalnych 
i materialnych.

Gdzie załatwię 
sprawę?

Dokumenty możesz :
- przesłać na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w  godzinach
7.30-15.30
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 41 342 18 76
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Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd?

Przeprowadzimy postępowanie i wydamy decyzję. Możliwe są dwa sposoby 
załatwienia twojej sprawy:
 potwierdzimy prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 odmówimy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki jest czas 
realizacji?

W przypadku gdy sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego rozpatrzymy ją
niezwłocznie.
W sytuacji, gdy przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego jest konieczne, czas 
rozpoznania wniosku może się wydłużyć.

Jak się odwołać?
Odwołanie od wydanej decyzji składasz do Ministra Spraw Wewnętrznych                     
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od 
dnia jej otrzymania.

Informacje 
dodatkowe

W przypadku przedłużania się postępowania dostaniesz pisemną informację
o innym terminie zakończenia postępowania.

Podstawa prawna
art. 5 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej.
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