
Załatwienie spraw o potwierdzenie prawa do rekompen saty za pozostawione poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  mienie za bużańskie 
 

Prawo do rekompensaty przysługuje osobom, które speł niaj ą łącznie na-
stępuj ące  warunki: 
• przysługiwało im prawo własności do pozostawionych nieruchomości, 
• zamieszkiwali w dniu 1 września 1939 r. na obszarze nie wchodzącym 

obecnie w skład państwa polskiego, 
• posiadali w dniu 1 września 1939 r. obywatelstwo polskie, 
• opuścili byłe terytorium RP na podstawie zawartych tzw. układów republi-

kańskich z 1944 i 1945 r., bądź zmuszone były do opuszczenia byłych 
wschodnich terenów Polski na skutek innych okoliczności związanych z 
wybuchem wojny , aniżeli wskazane w układach,  

• posiadają obywatelstwo polskie w dniu złożenia wniosku. 
 
W przypadku, gdy pozostawiona nieruchomość była przedmiotem współwła-
sności, prawo do rekompensaty przysługuje tym współwłaścicielom, którzy 
spełniają w/w warunki. 
Jeżeli właściciel (współwłaściciel)  pozostawionej nieruchomości nie żyje, pra-
wo do rekompensaty przysługuje jego wszystkim spadkobiercom, jeżeli posia-
dają obywatelstwo polskie,  mających potwierdzone prawa  do spadku stosow-
nym postanowieniem sądu.   

Z dniem 31 grudnia 2008 r . 
upływa termin składania wnio-
sków o potwierdzenie prawa 
do rekompensaty za nieru-
chomości pozostawione poza 
obecnymi granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 
tzw. mienie zabużańskie 

Do wniosku o wydanie decyzji wnioskodawca zobowi ązany jest doł ączyć: 
• dowody które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi gra-

nicami Rzeczypospolitej Polskiej, z przyczyn o których wyżej mowa, do któ-
rych przysługiwało prawo własności oraz o rodzaju i powierzchni tych nieru-
chomości.  Dowodami tymi mogą być w szczególności: urzędowy opis mie-
nia, orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny, doku-
menty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów 
państwowych Republik Białorusi, Litwy, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej. W 
przypadku braku powołanych dokumentów mogą być oświadczenia dwóch 
świadków, którzy zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się pozo-
stawiona nieruchomość lub miejscowości sąsiedniej i nie są osobami bliskimi 
właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do re-
kompensaty. 

• dowody które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego w dniu 
1 września 1939 r. przez właściciela pozostawionej nieruchomości 

• dowody które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego w dacie ubie-
gania się o potwierdzenie prawa do rekompensaty 

• dowody potwierdzające miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej właściciela pozostawionej nieruchomości 

• dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy 
• oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty, w 

tym dokumenty urzędowe poświadczające nabycie nieruchomości na wła-
sność lub w użytkowanie wieczyste przez wnioskodawców lub ich poprzedni-
ków prawnych w ramach realizacji prawa do rekompensaty na podstawie od-
rębnych przepisów 

• postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku, jeżeli 
właściciel nieruchomości pozostawionej zmarł. 
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