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1. Ziemia rolna – definicja i podstawowe informacje

Definicje ziemi rolnej znajdują się w Kodeksie cywilnym i w ustawie o ochronie gruntów rolnych. 
Według pierwszego dokumentu jest to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do 
prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie 
wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (art. 46 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w art. 2 us.1 
i 3, mówiąc o ziemi rolnej określa się nią następujące obszary:
1) kategoryzowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
3) pod obiektami gospodarczymi i mieszkalnymi oraz urządzeniami wchodzącymi w skład gospodar-

stwa rolnego albo służącymi przetwórstwu rolno-spożywczemu;
4) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pa-

sami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;
5) rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;
6) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rol-

nictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
7) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;
8) torfowisk i oczek wodnych.

W ewidencji gruntów rolnych wyodrębniane są:
1) grunty orne – oznaczone symbolem R;
2) sady – S;
3) łąki trwałe – Ł;
4) pastwiska trwałe – Ps;
5) grunty rolne zabudowane – Br;
6) tereny pod stawami – Wsr;
7) grunty pod rowami – W;
8) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr.

Oceną jakości użytkowej obrazującą przydatność do celów rolniczych jest bonitacja gleby. Kwali-
fikacja ta uwzględnia żyzność ziemi, stosunki wodne, stopień kultury gleby i jej zdolność produkcyjną 
w określonych warunkach siedliskowych.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, w Polsce wyróżnia się 8 klas bonitacyjnych gleb ornych.

n Klasa I. Najlepsze grunty, bogate w składniki pokarmowe, występują na równinach i łagodnych 
pochyłach. W tej klasie znajdują się: najlepsze czarnoziemy, mady pyłowe i próchniczne, czarne 
ziemie właściwe, rędziny i bogate w próchnicę gleby brunatne.
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n Klasa II. Gleby bardzo dobre o warunkach nieco gorszych niż klasa wyżej. Do tej grupy zalicza się: 
bardzo dobre czarnoziemy, mady pyłowe i próchniczne, czarne ziemie, rędziny, gleby płowe i brunatne.

n Klasa III a. Grunty dobre. Ziemie w tej klasie mają gorsze właściwości fizyczne i chemiczne, co 
jest wynikiem dużych wahań poziomu wód gruntowych, zależnych od opadów atmosferycznych. 
W tej klasie znajdują się: gleby brunatne, płowe i opadowo-glejowe, zdegradowane czarnoziemy, 
mady piaszczyste, rędziny brunatne i czarnoziemne, gleby torfowo-murszowe i torfowe.

n Klasa III b. Grunty średnio dobre, o niższych parametrach niż wyższe klasy. Narażone na erozję 
z wyraźnymi oznakami degradacji. Okresowo mogą być zbyt suche albo zbyt wilgotne. Ta grupa to: 
średniej jakości gleby brunatne i płowe, zdegradowane czarnoziemy, średnio dobre czarne ziemie, 
mady i rędziny i gleby torfowo-murszowe i torfowe.

n Klasa IV a. Gleby lepsze, średniej jakości. Występują zwykle na terenach o gorszych warunkach 
fizjograficznych. Często narażone są na erozję wodną, przez co dają średniej wielkości zbiory. 
Klasa IV z to: gleby brunatne, płowe, bielice, niektóre podmokłe czarnoziemy, średniej jakości 
czarne ziemie i średniej jakości mady pyłowe i piaszczyste.

n Klasa IV b. Grunty orne gorsze, średniej jakości. Mają podobne cechy co ziemie w kl.IV a, aczkolwiek 
występują w gorszych warunkach (na silnych spadkach, w zagłębieniach terenu), przez co są bardziej 
wadliwe. W tej klasie znajdują się takie same gleby jak w poprzedniej, tyle że mają gorszą jakość.

n Klasa V. Ziemie orne słabe, kamieniste albo piaszczyste. Grunty te są ubogie w substancje or-
ganiczne, z niskim poziomie próchnicy, przez co mało urodzajne. W tej grupie są: lżejsze gleby 
brunatne, płowe i bielicowe, płytkie czarnoziemy, czarne ziemie, mady, rędziny i gleby torfowe 
oraz silnie oglejone mady.

n Klasa VI. Gleby orne najsłabsze. Grunty bardzo wadliwe, przeznaczone zwykle na pastwiska albo 
pod zalesienie. Do klasy VI zalicza się: gleby rdzawe i bielicowe, rankery, bardzo płytkie rędziny, 
bardzo lekkie mady oraz ciężkie mady podmokłe.

W Polce największą powierzchnię zajmują grunty klasy IV, najmniejszą gleb klasy I. Informacje 
o klasie gruntu na wybranej działce sprawdzimy we wypisie i wyrysie z ewidencji gruntów i budynków. 
Jest on dostępny we właściwym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.

2. Kto może kupić ziemię rolną

Grunty rolne z zasady są przeznaczone pod uprawę. Dlatego zgodnie z przepisami może je kupić 
rolnik. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Zapisane są one w znowelizowanej Ustawie z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z nią osoba niebędąca rolnikiem może nabyć:
n bez ograniczeń działkę rolną do 0,3 ha.
n siedlisko o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha – pod warunkiem, że budynki powstały przed 30 

kwietnia 2016 roku. Pod pojęciem siedlisko kryje się zabudowa zagrodowa, czyli dom mieszkalny 
wraz z obiektami gospodarczymi, które stanowią całość.
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n działkę rolną do 1 ha, ale pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie 
skorzysta z prawa pierwokupu.
Wiele osób rozważa zakup kilku działek o powierzchni nie większej niż 0,3 ha. Jest to możliwe, 

trzeba jednak pamiętać, aby ich łączna powierzchnia nie przekroczyła 1 ha. W myśl przepisów utwo-
rzymy wtedy gospodarstwo rolne. A to obliguje nas do prowadzenia go przez co najmniej 5 lat ponadto 
przez ten czas nie wolno go sprzedać.

Zakup działki rolnej o powierzchni od 0,3 ha a 0,9999 ha
Kupno nieruchomości do 1 ha wymaga dodatkowych czynności. Pierwszy krok to podpisanie 

wstępnej umowy sprzedaży. Następnie notariusz przesyła go do KOWR. Organ ma miesiąc na spraw-
dzenie umowy i podjęcie decyzji o ewentualnym zakupie. Jeśli po tym czasie nie ustosunkuje się 
do dokumentu, możemy podpisać akt przeniesienia własności. W innym przypadku przedstawiciel 
KOWR w imieniu Skarbu Państwa musi stawić się u notariusza i złożyć oświadczenie o skorzystaniu 
z prawa pierwokupu. Trzeba pamiętać, że po zakupie tej wielkości działki zgodnie z przepisami nie 
można jej sprzedać przez okres 5 lat od nabycia.

Zakup ziemi rolnej powyżej 1 ha
Nieruchomości rolne powyżej 1 ha mogą zostać nabyte tylko przez osobę będącą rolnikiem z wy-

jątkiem sytuacji, gdy nabywca jest spokrewniony ze zbywcą – wówczas nabycia można dokonać bez 
ograniczeń nałożonych przez Ustawę.

Nabycie nieruchomości rolnych:
n przez osoby niespełniające wymogów rolnika indywidualnego oraz
n przez podmioty niewymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz
n w sytuacjach innych niż określone w art. 2a ust. 3 pkt 1a-12 ww. ustawy możliwe jest wyłącznie po 

uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażo-
nej w drodze decyzji administracyjnej.

Uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie jest wyma-
gane przy nabywaniu nieruchomości rolnych m.in.:
n przez osobę bliską zbywcy (tj.: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwa 

rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów),
n o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
n w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz 

działu spadku,
n w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,
n w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego,

Z wnioskiem o wyrażenie przez Dyrektora Generalnego KOWR zgody na kupno nieruchomości 
rolnej może też wystąpić osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne. W tym wy-
padku musi ona spełnić następujące warunki:
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n mieć kwalifikacje rolnicze;
n prowadzić działalność rolniczą na nabywanej nieruchomości;
n zobowiązać się do zamieszkiwania na terenie gminy, na której obszarze znajduje się nieruchomo-

ści przez 5 lat od dnia zakupu.

Gdy działka będzie wchodziła w skład wspólnoty małżeńskiej, wystarczy, że jeden z małżonków 
jest rolnikiem.

Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
n wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe 

lub wyższe lub
n tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do 

prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
n wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo 

wykształcenie wyższe niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rol-
nictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 
3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

n wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne 
niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub
2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha sta-

nowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania 
lub dzierżawy, lub

3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4. wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spół-
dzielni produkcji rolnej, lub

5. odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem dzia-
łalności rolniczej,

6. pracowała w indywidualnym gospodarstwie rolnym (okres pracy potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w in-
dywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy).

Zgodnie z przepisami osoba niebędąca rolnikiem może kupić działkę powyżej 1 ha, aczkolwiek 
wymaga to uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Z wnio-
skiem występuje zbywca, który musi dodatkowo wykazać, że nie było możliwości sprzedaży ziemi 
rolnikowi indywidualnemu. Poza tym nabywca jest zobligowany do prowadzenia działalności rolniczej 
na nabywanej nieruchomości.
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Rolnikiem indywidualnym, w myśl art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jest osoba fi-
zyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posia-
dająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca (zameldowanie na pobyt stały) 
w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Należy podkreślić, że aby być rolnikiem indywidualnym to trzeba spełniać opisane powyżej wy-
mogi łącznie.

Rolnik indywidualny może nabyć nieruchomość rolną bez względu na jej położenie, czyli może 
kupić nieruchomość w innym województwie niż zamieszkuje, jeśli powierzchnia nabywanej nieru-
chomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 
rodzinnego nabywcy nie przekracza powierzchni 300 ha użytków rolnych.

W świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rolnik indywidualny może nabyć grun-
ty rolne niezależnie od miejsca ich położenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 3 ust. 
4 w związku z art. 3 ust. 7 ww. ustawy, jeżeli kupowana przez rolnika indywidualnego nieruchomość 
rolna nie powiększa jego gospodarstwa rodzinnego oraz nie jest położona w gminie, w której ma on 
miejsce zamieszkania, lub w gminie graniczącej z tą gminą, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnic-
twa przysługuje prawo pierwokupu.

W takiej sytuacji sporządzana jest warunkowa umowa sprzedaży, którą notariusz przesyła do 
KOWR. Niezłożenie w terminie miesiąca oświadczenia przez KOWR o skorzystaniu z pierwokupu 
oznacza możliwość zawarcia docelowej umowy przenoszącej własność.

Postępowanie administracyjne, którego celem jest uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości 
rolnej toczy się na wniosek:
1. zbywcy nieruchomości rolnej (właściciela, współwłaścicieli) albo
2. osoby fizycznej posiadającej kwalifikacje rolnicze i zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzin-

ne (nabywcy) albo
3. osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne (nabywcy) albo
4. uczelni nabywającej nieruchomość rolną albo
5. inwestora, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 5 ustawy, realizującego inwestycję celu publicznego.

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle 
określonym wzorem wniosku. Aby wniosek spełniał swoją rolę, powinien zawierać wskazanie osoby, 
od której pochodzi, jej adres i żądanie, winien być podpisany przez wnoszącego żądanie, a także 
powinien zawierać:
1. oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo 

siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicz-
nego 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;

2. oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków;
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3. uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest na-
bywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.

Do wniosku dołącza się:
1. wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej;
2. odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzo-

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

3. zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego;

4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody;
5. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnio-

skodawcy – w przypadku wniosku składanego przez nabywcę;
6. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej – w przypadku wniosku składanego przez zbywcę, o:

•  braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,
•  ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

Jako dowody potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania ww. zgody należy dopuścić 
wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczegól-
ności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale 
w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce 
położenia nieruchomości. 

Osoba, która zakupi działkę rolną ma obowiązek przez 5 lat od jej nabycia osobiście prowadzić go-
spodarstwo rolne na tym terenie. Przez okres 5 lat nie można sprzedać oraz oddać w posiadanie 
działki innym podmiotom. Nie dotyczy to nieruchomości w granicach administracyjnych miast oraz 
m.in. w przypadku przekazania nieruchomości osobie bliskiej.

W przypadkach szczególnych, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w drodze decyzji 
administracyjnej może zezwolić na zbycie nieruchomości np. po okresie krótszym niż 5 lat. Decyzja 
wydawana jest na wniosek zainteresowanej strony, jednakże musi być odpowiednio umotywowana, 
tak aby była podstawa do jej wydania.

3. Prawo pierwokupu działek rolnych

Jeżeli działka rolna jest sprzedawana osobie prywatnej, nie będącej rolnikiem indywidualnym, to 
prawo pierwokupu takowego gruntu ma Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Prawo pier-
wokupu następuje dopiero po zawarciu umowy u notariusza, przez strony transakcji. Notariusz ma 
obowiązek poinformować KOWR o zawarciu umowy, a następnie dyrektor KOWR w okresie miesiąca 
może skorzystać z prawa pierwokupu. W przypadku braku otrzymania oświadczenia (o zamiarze sko-
rzystania z prawa pierwokupu) w tym okresie, należy przyjąć, że zrezygnowano z tego prawa. Krajowy 
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Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w praktyce rzadko korzysta z tego prawa, celem tego prawa jest m.in. 
ograniczenie manipulacji w obronie gruntami rolnymi.

Prawo pierwokupu ziemi rolnej dotyczy również gruntów o powierzchni poniżej 1 ha zarówno na 
obszarach miejskich i wiejskich.

Osobie uprawnionej przysługuje pierwokup mienia wyłącznie w przypadku, gdyby obecny właści-
ciel chciał odsprzedać je osobie trzeciej. Jednak prawo pierwokupu nie zadziała w przypadku przeno-
szenia własności na podstawie innego tytułu prawnego. Mowa tutaj o takich umowach jak:
n darowizna,
n zamiana,
n wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej,
n wyzbycie się własności na podstawie innych czynności prawnych (np. rozrządzenie testamentowe),
n wyzbycie się własności na podstawie innych zdarzeń prawnych (np. wywłaszczenie).

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną wynikają z zasady konstytucyjnej, gdzie preferowane są go-
spodarstwa rodzinne. Obostrzenia mają na celu zapobieganie obrotem ziemi rolnej w celach speku-
lacyjnych, np. przez osoby które nie są zainteresowane uprawą na zakupionych gruntach, a jedynie 
osiągnięciem zysku z ich sprzedaży. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na konieczność ograniczenia obrotu ziemią rolną jest zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

4. Jak kupić działkę rolną – proces krok po kroku

1. Szukamy ogłoszenia działki rolnej na sprzedaż. Aby szybko i łatwo wybrać odpowiednią pro-
pozycję nieruchomości dla nas, ustalmy swoje oczekiwania. Wybierzmy powierzchnię, lokalizację, 
aby zawęzić pole poszukiwań. Dowiedzmy się, kto jest sprzedawcą – osoba prywatna czy rolnik 
(pamiętajmy, że on w pierwszej kolejności powinien sprzedać działkę rolnikowi indywidualnemu).

2. Przeglądamy dokumenty gruntów rolnych. Księga wieczysta, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego lub warunki zabudowy, mapa ewidencji gruntów – to do nich m.in. zaglądamy, gdy 
interesuje nas zakup danej ziemi rolnej. Upewnijmy się, że dane sprzedającego i informacje o działce 
są zgodne z rzeczywistością, a przyszłe inwestycje w pobliżu gruntów nie zmniejszą ich atrakcyjności.

3. Podpisujemy akt notarialny. Zakup ziemi rolnej musi być potwierdzony aktem notarialnym. Jakie do-
kumenty będą potrzebne u notariusza? To przede wszystkim dokumenty tożsamości obydwu stron, 
podstawa nabycia działki obecnego właściciela, wypis z MPZP, wypis z księgi wieczystej, wypis oraz 
wyrys z rejestru gruntów i zaświadczenie o niezaleganiu właściciela z podatkiem od nieruchomości.

4. Zgłaszamy nabycie działki rolnej do urzędów i płacimy podatek. Kupno działki rolnej (jak 
i każdej innej) należy zgłosić do urzędu gminy lub miasta oraz do urzędu skarbowego w ciągu 14 
dni od momentu nabycia praw do nieruchomości.
Jeśli grunty rolne kupujemy od osoby prywatnej, musimy zapłacić podatek od czynności cywilno-

prawnych (PCC) w wysokości 2% wartości ziemi. W przypadku zakupu działki rolnej od płatnika VAT 
nie płacimy podatku PCC, ponieważ opłacamy VAT, który jest uwzględniony w cenie nieruchomości.
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Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) 
2. 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.) zmieniona:
•  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające roz-

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

3. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
256 ze zm.) zmieniona:

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695)

o Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298)

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Ceny zakupu ziemi w IV kwartale 2021 roku (wg GUS) 

Województwo

Grunt orny

ogółem dobry 
(klasy I, II, IIIa)

średni 
(klasy IIIb, IV)

słaby 
(klasy V, VI)

w złotych za hektar
dolnośląskie 40 683 45 353 41 344 33 500
kujawsko-pomorskie 58 732 72 434 58 831 41 770
lubelskie 39 616 60 511 38 506 25 626
lubuskie 31 826 35 000 32 857 30 167
łódzkie 43 782 61 024 46 043 34 072
małopolskie 42 285 49 463 37 526 28 208
mazowieckie 47 265 65 340 50 053 37 250
opolskie 51 146 72 879 49 909 34 058
podkarpackie 32 601 40 908 31 657 21 029
podlaskie 52 812 83 500 58 317 40 393
pomorskie 49 054 63 333 52 064 42 087
śląskie 40 967 55 613 42 167 27 929
świętokrzyskie 34 476 43 903 30 856 20 000
warmińsko-mazurskie 48 853 63 125 50 944 39 200
wielkopolskie 68 409 87 581 70 740 48 622
zachodniopomorskie 35 917 53 333 32 433 25 617
POLSKA 47 510 59 304 48 675 34 488



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO, ul. Polna 6, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, Plac Wolności 1B, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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