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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

(druk nr 258 )

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. O REALIZACJI PRAWA DO REKOMPENSATY Z
TYTUŁU POZOSTAWIENIA NIERUCHOMOŚCI POZA OBECNYMI GRANICAMI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz.
1437)

Art. 7.
1. Wojewoda, po wszczęciu postępowania, dokonuje oceny spełnienia 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 następuje w drodze postanowienia. W postanowieniu wojewoda wzywa
wnioskodawcę do:
1) wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty, określonej w art.

13 ust. 1;
2) wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia

pieniężnego realizowanego w formie przelewu;
3) dołączenia do wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, operatu szacunkowego

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym została określona wartość
nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 3, dołączenia również operatu
szacunkowego, w którym została określona wartość nabytego prawa własności
nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali.

2. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 2, art. 3 i art. 5 ust. 1 i 2,
wojewoda wydaje decyzję o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty.

3. Osoby, które posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty
wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa do rekompensaty,
występują do wojewody, który wydał decyzję, lub do wojewody właściwego ze względu
na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie lub decyzję, 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 świadczenia pieniężnego
realizowanego w formie przelewu osoba uprawniona wskazuje numer rachunku
bankowego.

<3a. Organem właściwym w sprawach zmiany, stwierdzenia nieważności lub
wznowienia postępowania w sprawach zaświadczeń i decyzji potwierdzających
prawo do rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów jest
wojewoda, o którym mowa w ust. 3. >
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4. Na decyzji lub zaświadczeniu, o których mowa w ust. 3, wojewoda zamieszcza adnotację o
wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz o wysokości rekompensaty,
określonej zgodnie z art. 13.

[Art. 20.
Do postępowań zakończonych wydaniem decyzji lub zaświadczeń potwierdzających prawo do
rekompensaty stosuje się przepisy działu II rozdziału 12 i 13 Kodeksu postępowania
administracyjnego, z wyłączeniem art. 146 § 1.]

<Art. 20.
Do postępowań zakończonych wydaniem decyzji lub zaświadczeń potwierdzających
prawo do rekompensaty stosuje się art. 145, art. 145a, art. 146 § 2, art. 147-152, art. 154
§ 2, art. 155-159 oraz art. 161-163 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że
w przypadku zaświadczeń przepisy te stosuje się odpowiednio.>


