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Nieruchomość rolna to nieruchomość wykorzystywana lub która może być wykorzystywana do pro-
wadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając 
produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Kryterium wyodrębniającym nieruchomość rolną jest nie tyl-
ko jej aktualny sposób wykorzystywania – rzeczywiste prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie 
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej lub ogrodniczej, sadowniczej czy rybnej nie jest wymagane. 
Wystarczy, że dany grunt, na którym aktualnie taka działalność nie jest prowadzona, może być wykorzy-
stywany do tych rodzajów działalności. O tym, czy dana nieruchomość jest nieruchomością rolną decydują 
zapisy w ewidencji gruntów oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ewidencją nieruchomości rolne mogą być oznaczone następującymi symbolami:
q R – grunty orne,
q S – sady,
q Ł – łąki trwałe,
q Ps – pastwiska trwałe,
q Br – grunty rolne zabudowane,
q Wsr – grunty pod stawami,
q W – grunty pod rowami,
q Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Na rysunkach planów zagospodarowania przestrzennego nieruchomości rolne oznaczone są z kolei 
najczęściej następującymi, podstawowymi symbolami:
q R – tereny rolnicze,
q RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodar-

stwach leśnych i rybackich,
q RM (tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych).

Obrót ziemią rolną uregulowany jest następującymi przepisami:
q Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362)
q Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji 

rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) 
zmienione:
n Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą 
(Dz.U. 2019 poz. 837)

q Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 869)

q Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
ze zm.) zmieniona:
n Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2019 poz. 60)
n Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowa-

nia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. 2019 poz. 730)

q Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

Od 26 czerwca 2019 roku zmieniły się zasady obrotu ziemią rolną. Rozszerzono możliwość zakupu 
ziemi z dotychczasowych 30 arów do 1 ha dla każdego kupującego. Zakup ziemi rolnej o powierzchni 
większej niż 1 ha przez:
q Osoby niespełniające wymogów rolnika indywidualnego, czyli osoby fizycznej która:
n Jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nierucho-

mości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha i samodzielnie 
prowadzi to gospodarstwo,

n posiada kwalifikacje rolnicze,
n od co najmniej 5 lat mieszka w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rol-

nych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, do okresu tego zalicza się okres zamieszkiwania 
w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest 
albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

n prowadzi przez okres co najmniej 5 lat osobiście to gospodarstwo (wymóg ten nie dotyczy rolników, 
którzy w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy mieli nie 
więcej niż 40 lat).

q Podmioty inne niż:
n osoby bliskie zbywcy, 
n jednostki samorządu terytorialnego, 
n Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek, 
n spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Pań-

stwa, będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw 
ciekłych,

n spółkę prawa handlowego, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego,
n osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

n parki narodowe, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z ochroną przyrody,
n przez osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji 

Towarzyszącej w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te 
same cele,

n przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komuni-
kacyjnym, 

n spółdzielnię produkcji rolnej w wyniku wykonania prawa pierwokupu lub zbycia wkładu gruntowego 
przez członka tej spółdzielni,

n członka spółdzielni produkcji rolnej, mającego wkład gruntowy w tej spółdzielni, w przypadku zby-
cia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej samej spółdzielni.



Obrót ziemią rolną

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r. 5

Możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Stosowny wniosek składa:
n zbywca nieruchomości rolnej (właściciel, współwłaściciel),
n osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje rolnicze i zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne (nabywcy),
n osoba fizyczna zamierzająca powiększyć gospodarstwo rolne (nabywcy),
n uczelnia nabywająca nieruchomość rolną,
n inwestor realizujący inwestycję celu publicznego.

Wniosek taki musi zawierać:
q Oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedzi-

by oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast 
jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego 
dokumentu tożsamości.

q Oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków.
q Uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywa-

na, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.

Do wniosku musza zostać dołączone następujące dokumenty:
q Wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej.
q Odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego 

dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej 
bazie danych ksiąg wieczystych.

q Zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.

q Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody.
q Oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wniosko-

dawcy – w przypadku wniosku składanego przez nabywcę.
q Oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej – w przypadku wniosku składanego przez zbywcę, o:
n braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,
n ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

W przypadku sprzedaży gruntów rolnych między 30 a 99 arów Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) ma prawo pierwokupu takiego gruntu. Oznacza to, że przy sprzedaży notariusz sporządza warun-
kową umowę sprzedaży, której kopia wysyłana jest do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który ma 
30 dni na podjęcie decyzji. 

Oświadczenie KOWR o nabyciu danej nieruchomości rolnej na podstawie przysługującego prawa pier-
wokupu, składane jest w formie aktu notarialnego. KOWR wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu takie 
oświadczenie, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. Uważa 
się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa 
pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
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W sytuacji, gdy cena sprzedaży nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, KOWR ma 
prawo, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu 
o ustalenie ceny tej nieruchomości.

Jeśli KOWR nie jest zainteresowany pierwokupem, strony umowy zawierają u notariusza drugą umowę, 
na podstawie której dochodzi do przeniesienia prawa własności.

Prawo pierwokupu nie przysługuje KOWR m.in. jeżeli:
q Nabywcą nieruchomości rolnej jest:
n rolnik indywidualny i w wyniku nabycia następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego do po-

wierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest 
w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą,

n osoba bliska zbywcy,
n jednostka samorządu terytorialnego,
n Skarb Państwa,
n Spółka Celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,
n spółdzielnia produkcji rolnej, nabywająca wkład gruntowy od członka tej spółdzielni lub nabywająca 

nieruchomość rolną w wykonaniu prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 147 § 2 ustawy z dnia 16 
września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

n członek spółdzielni produkcji rolnej – nabywający wkład gruntowy od innego członka tej samej 
spółdzielni,

q Nabycie następuje za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażoną w drodze decyzji administracyj-
nej albo za zgodą, o której mowa w art. 29 a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa (dotyczy nieruchomości rolnych nabytych po 30.04.2016 r. z Zasobu 
WRSP),

q Sprzedaż następuje między osobami prawnymi, działającymi na podstawie przepisów o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – tego samego kościoła 
lub związku wyznaniowego.

W przypadku nabywania nieruchomości rolnej, w odniesieniu do której KOWR ma prawo nabycia ko-
niecznie jest zawiadomienie o tym fakcie KOWR. Za zawiadomienie to odpowiada nabywca nieruchomości 
rolnej albo sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny. Do zawiadomienia, obok dokumentu 
potwierdzającego nabycie nieruchomości rolnej, należy dołączyć wypisy z ewidencji gruntów i budynków 
dla wszystkich działek będących przedmiotem nabycia. Zawiadomienie to jest wysyłane do oddziału tere-
nowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości. 

Prawo nabycia nie przysługuje KOWR m.in. jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje:
q Przez rolnika indywidualnego w wyniku czego powiększa on gospodarstwo rodzinne, a nabywana nierucho-

mość jest położona w gminie, w której ma on miejsce zamieszkania, lub w gminie graniczącej z tą gminą.
q Przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego.
q W wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika indywidualnego.
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q Przez osobę bliską zbywcy.
q Za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej albo za zgodą, 

o której mowa w art. 29 a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (dotyczy nieruchomości rolnych nabytych po 30.04.2016 r. z Zasobu WRSP),

q Przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunika-
cyjnym.

q Przez spółdzielnię produkcji rolnej, nabywającą wkład gruntowy od członka tej spółdzielni lub nabywa-
jącą nieruchomość rolną w wykonaniu prawa pierwokupu.

q Przez członka spółdzielni produkcji rolnej - nabywającego wkład gruntowy od innego członka tej samej 
spółdzielni.

q W wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 z dnia 20 grudnia 1990 r. ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników,

q Pomiędzy osobami prawnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wy-
znaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – tego samego kościoła lub związku 
wyznaniowego.

Zakup nieruchomości rolnej o powierzchni 1 ha i więcej dla osób nie będących uprawnionym jest moż-
liwy wyłącznie po uzyskaniu zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgoda ta jest udzielana po 
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w formie decyzji.

Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła 
nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, 
a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość 
nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem pu-
blicznym zgodę na sprzedaż, zamianę, wniesienie aportem do spółki, darowiznę, dzierżawę lub użycze-
nie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat wydaje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, w drodze decyzji administracyjnej. Wyjątki od tej 
zasady, tj. zbycie lub oddanie posiadania nabytej nieruchomości rolnej, możliwe jest:
q Na rzecz:
n osoby bliskiej,
n jednostki samorządu terytorialnego,
n Skarbu Państwa lub działającym na jego rzecz KOWR,
n państwowej lub samorządowej osoby prawnej – jeżeli nabywana przez ta osobę nieruchomość rolna 

jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego,

n spółkę prawa handlowego której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, 
będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, 
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730), 

n spółkę prawa handlowego, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego spółki kapita-
łowej lub grupy kapitałowej,
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n spółkę kapitałową lub grupę kapitałową prowadzących działalność w sektorach energii elektrycz-
nej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie 
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, w przypadku 
nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia,
która:
 zbywana jest na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego,
 zbywana jest w wyniku wykonania umowy z tym następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia 
będzie rolnikiem indywidualnym,

 zbywana jest osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. 
a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 nabyta została w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego,
 położona jest w granicach administracyjnych miasta i ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha,
 położona jest na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerw-

ca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Średnia cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2019 roku wyniosła w Polsce 46 975 
zł/ha. W woj. Warmińsko-mazurskim ogółem 42 700 zł, a w podziale na klasy 55 000 zł/ha za grunt orny 
dobry (klasy I, II i IIIa), 46 115 zł za grunt średni (klasy IIIb i IV) oraz 36 949 zł (klasy V i VI).

Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzoną przez nią sprawozdawczością 
notarialną w 2018 roku podpisano 525,1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomo-
ści, co w porównaniu z rokiem 2017 stanowiło 7,6% wzrost. Największy wzrost liczby aktów notarial-
nych wystąpił w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi (o 12,5%), 
sprzedaży lokali (o 9,7%), sprzedaży działek niezabudowanych (o 9,7%) oraz nieruchomości innych 
(o 6,8%). Największy spadek odnotowano natomiast w przypadku aktów notarialnych dotyczących 
sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub JST (o 9,9%) oraz oddanie przez Skarb Pań-
stwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku 
(o 8,4%). 

W strukturze aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w 2018 roku przeważała sprze-
daż lokali, która stanowiła 40,0%. Ponadto duży udział stanowiła również sprzedaż działek niezabudo-
wanych (19,8%), sprzedaż nieruchomości rolnych (11,0%), sprzedaż działek zabudowanych budynkiem 
mieszkalnym (10,3%) oraz sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (9,3%).

W 2018 roku sporządzono 57 780 aktów prawnych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych. 
W województwie warmińsko mazurskim sprzedano 20 406 nieruchomości ogółem, co stanowiło 4,3% 
sprzedaży ogólnokrajowej. Wartość sprzedaży wyniosła 3 740 923 tys. zł (3,1% sprzedaży ogólnokrajowej).

Jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, to w 2018 roku sprzedano tam 3 789 nieruchomości 
rolnych niezabudowanych (3,4% ogólnokrajowej) o wartości 345 823 tys. zł (3% wartości ogólnokrajowej 
sprzedaży) oraz o powierzchni ewidencyjnej 74 591 478 m2 (8,1% ogólnej powierzchni sprzedanych nieru-
chomości rolnych niezabudowanych w Polsce). 
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Rysunek 1. Liczba sprzedanych nieruchomości rolnych niezabudowanych wg województw w 2018 roku

Średnia powierzchnia ewidencyjna sprzedanych nieruchomości rolnych niezabudowanych w woj. war-
mińsko mazurskim w 2018 roku wyniosła ogółem 1,97 ha, z czego w granicach miast 0,38 ha, w miastach 
na prawach powiatu 0,17 ha, a poza granicami miast 2,09 ha.

Rysunek 2. Średnia powierzchnia ewidencyjna sprzedanych nieruchomości rolnych niezabudowa-
nych wg województw w 2018 roku
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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