
Numer 

wniosku
Opis mienia Miejscowość Adres Województwo Uwagi

1 nieruchomość 

zabudowana

Gdynia Portowa 13/15 pomorskie

12 nieruchomość 

zabudowana

Warszawa Narbutta 58 mazowieckie

14 nieruchomość 

zabudowana

Szczecin Beringa 12 zachodniopomor

skie

15 nieruchomość 

zabudowana

Żary Wiejska 25 lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

zabudowana

Żary Partyzantów 4 lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

Wykaz nieruchomości objętych Układem pomiędzy Królewskim Rządem Norweskim i Rządem Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej dotyczącym likwidacji wzajemnych roszczeń finansowych podpisanym w dniu 

23 grudnia 1955 r. w Oslo, za utratę których norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało 

odszkodowanie.

Data publikacji: 25 czerwca 2015 r.
1. Dane w wykazie pochodzą z dokumentacji przekazanej przez stronę norweską w wykonaniu Układu 

pomiędzy Królewskim Rządem Norweskim i Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dotyczącego 

likwidacji wzajemnych roszczeń finansowych podpisanym w dniu 23 grudnia 1955 r. w Oslo i 

zawierającej dokumenty zgromadzone w toku  postępowania przez norweskie Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, w tym zrzeczenia się praw do znacjonalizowanego majątku.
2. Ze względu na źródło danych pisownia adresów nieruchomości w dokumentacji często odbiega od 

tej zawartej w dokumentach stanowiących w Polsce o stanie prawnym nieruchomości, z uwagi na brak 

polskich znaków diakrytycznych lub zmianę nazw ulic. W celu oznaczenia nieruchomości posługiwano 

się z reguły adresem, a ponadto oznaczenia te z reguły uległy w okresie od zawarcia układu 

wielokrotnym zmianom, w wyniku podziałów lub łączenia nieruchomości oraz zmian zasad 

identyfikowania nieruchomości.

3. Pomimo, iż nieruchomość nie została objęta postępowaniem prowadzonym przez norweskie 

Ministerstwo Spraw zagranicznych, to z uwagi na treść Układu należy uznać, że skutki zawarcia układu 

dotyczą wszelkich nieruchomości (w tym również nieruchomości, co do których nie został złożony 

wniosek o przyznanie odszkodowania), w stosunku do których spełnione zostały przesłanki 

zastosowania Układu.
4.  Ze względu na opisany charakter posiadanych materiałów, nadal trwają działania mające na celu 

weryfikację i uzupełnienie danych, dlatego niniejszy wykaz będzie podlegał uzupełnieniu i aktualizacji.
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15 nieruchomość 

niezabudowa

na ok. 150 ha

Żary Przywózka - pod lasem lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

przemysłowa 

Państwowe 

Zakłady 

Przemysłu 

Lniarskiego

Żary brak danych lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

przemysłowa 

Państwowe 

Zakłady 

Przemysłu 

Bawełnianego

Żary brak danych lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

dawnej 

fabryki 

obuwia

Żary ul. Wiejska lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

przemysłowa 

Zakłady 

Przemysłu 

Lniarskiego

Krzystkowice 

pow. Żary

lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.
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15 nieruchomość 

przemysłowa 

Zakłady 

Przemysłu 

Lniarskiego i 

Moczarnia 

Lnu

Waldau pow. 

Bolesławiec

dolnośląskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

ziemska (ok. 

1000 morg)

Iłowa k. 

Żagania

lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

zabudowana

Żary Wiejska 25 lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

zabudowana

Żary Wiejska 33 lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

ziemska ok. 

500 ha

Marszów k. 

Żar

lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postepowaniem.
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15 nieruchomość 

zabudowana

Żary Wiejska 43 lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

niezabudowa

na ok. 43 ha

Żary Przewózka - przy kolei lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postepowaniem.

15 nieruchomość 

zabudowana

Żary Wiejska 27 lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postepowaniem.

15 nieruchomość 

zabudowana

Żary Poleska 15 lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postepowaniem.

15 nieruchomość 

niezabudowa

na ok. 50 ha

Żary Przewózka 23 / Górnicza lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.
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15 nieruchomość 

niezabudowa

na ok. 11 ha

Żary Przywózka 23 / Sieniawska 

/ Trybelska

lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

15 nieruchomość 

zabudowana

Żary Wiejska 16 lubuskie Brak 

potwierdzenia, 

że 

odszkodowanie 

objęło wskazane 

mienie. Mienie 

objęte 

postępowaniem.

16 nieruchomość 

zabudowana

Pobierów zachodniopomor

skie

17 nieruchomość 

zabudowana 

Szczecin Czajkowskiego/Portowa d. 

Altdammer Strasse 37

zachodniopomor

skie

Miedzy ul. 

Gdańską a linią 

kolejową 

prowadząca do 

Dworca 

Wrocławskiego 

a nabrzeżem 

Ewa i rzeką 

Parnica

17 nieruchomość 

zabudowana 

Szczecin Czajkowskiego/Portowa d. 

Altdammer Strasse 37a

zachodniopomor

skie

Miedzy ul. 

Gdańską a linią 

kolejową 

prowadząca do 

Dworca 

Wrocławskiego 

a nabrzeżem 

Ewa i rzeką 

Parnica

18 działka o 

powierzchni 

3000 metrów 

kwadratowych

Międzyzdroje zachodniopomor

skie

19 nieruchomość 

zabudowana

Szczecin brak danych zachodniopomor

skie

20 nieruchomość 

zabudowana

Biedrzychowic

e

willa Sonneck dolnośląskie
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