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Od 26.06.2019 r. osoby, które nie są rolnikami, mogą swobodnie nabywać działki rolne o po-
wierzchni do 1 ha, także te położone w mieście. Wchodzi bowiem w życie uchwalona w kwietniu 
nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1080).

Zakres swobodnego obrotu ziemią rolną rozszerzył się więc z 0,3 ha do 1 ha. Ponadto nowela 
z 10 do 5 lat skraca okres, w którym nabywca gruntów rolnych (powyżej 1 ha) musi prowadzić gospo-
darstwo. Oznacza to, że po 5 latach będzie mógł m.in. sprzedać działkę. Ponadto w przypadku rolni-
ków potwierdzeniem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie, 
którego już nie będzie musiał poświadczać wójt czy burmistrz.

Spod obostrzeń ustawy są wyłączone też grunty pod stawami rybnymi, które stanowią co naj-
mniej 70 proc. powierzchni działki, i nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ogródki 
przydomowe. Ponadto nie ma ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast 
na terenach wiejskich na cele nierolne można nabyć tylko jedną działkę. Nowelizacja umożliwi też 
uczelniom wnioskowanie o nabycie działki rolnej większej niż 1 ha, jeśli ziemia ta będzie im niezbęd-
na do realizacji celów dydaktycznych, prac naukowych i rozwojowych. 

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem „nieruchomości rolnej” – należy rozumieć nierucho-
mość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach 
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne. 

Zgodnie z art. 461 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nierucho-
mości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie 
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
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Przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do:
q nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,
q nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi,
q nieruchomości rolnych w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty 

pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości,
q nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 
q nieruchomości rolnych sprzedanych na podstawie art. 42 ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 19 października 

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
q gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30.04.2016 r., zaję-

te były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do 
produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzysta-
nie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną 
całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

q nieruchomości rolnych, które w dniu 30.04.2016 r., w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu przeznaczone są (w całości), na cele inne niż rolne (np. budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne lub inne, usługowe, przemysłowe itp.),

q nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, z zastrzeżeniem art. 9a 
ww. ustawy, jeżeli:
n	w stosunku do tych nieruchomości została podjęta: 
n	uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 

2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących lub 

n	uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,

n	zbycie następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 

q nabycia nieruchomości rolnej do Zasobu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajo-
wym Zasobie Nieruchomości, oraz do gruntów, które zostały zbyte z tego Zasobu albo wniesione do 
spółki jako aport, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub realizacji uzbrojenia technicznego, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości – po-
łożonych w granicach administracyjnych miast. 

Przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące nabycia nieruchomości rolnej 
stosuje się odpowiednio do nabycia:
q użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału w użytkowaniu wieczystym nierucho-

mości rolnej, 
q udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, 
q gospodarstwa rolnego.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązany został do realizacji przepisów wynikają-
cych z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie m.in.: 
q rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych,
q wykonywania prawa pierwokupu oraz prawa nabycia nieruchomości rolnych, 
q wykonywania prawa pierwokupu oraz prawa nabycia udziałów i akcji spółek kapitałowych będą-

cych właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 
5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha, 

q rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych na zbycie lub oddanie w posiada-
nie innym podmiotom nabytych nieruchomości rolnych przed upływem okresu 5 lat,

q nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszaro-
wej gospodarstw rolnych, 

q sprawowania nadzoru nad spełnianiem zobowiązań ustawowych przez nabywców nieruchomości 
rolnych.

Przepisy wprowadzone w 2016 r. zasadniczo zmieniły sposób gospodarowania ziemią rolną 
w Polsce. Jak wynika z kontroli NIK, przede wszystkim padła sprzedaż nieruchomości rolnych z Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), a dominującą formą dysponowania państwową 
ziemią stała się dzierżawa. Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi gwałtownie zahamowa-
ły tempo sprzedaży. Przepisy stały się nie tylko zagrożeniem dla prywatnego obrotu nierucho-
mościami rolnymi i ich prawidłowego użytkowania. Utrudniony handel ziemią rolną sprzyja także 
działaniom poza prawem i bezumownym (bez tytułu prawnego) przejmowaniem i użytkowaniem 
nieruchomości rolnych.

Skutki ograniczeń odczuli zwłaszcza mieszkańcy miast, którzy planowali budowę domu lub zakup 
nowego mieszkania. Problem w tym, że znaczną część obszaru miast stanowi ziemia rolna. Tylko jeśli 
obejmuje ją plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na tym terenie zabudowę, np. 
mieszkaniową, to taką ziemią można swobodnie handlować. Ale jeśli takiego planu nie ma, to w wolnym 
obrocie mogą być tako działki rolne o powierzchni poniżej 0,3 ha, czyli 3 tys. m². Grunty rolne od 0,3 ha są 

zaś zarezerwowane dla rolników, któ-
rzy spełniają określone warunki (kwa-
lifikacje, staż, miejsce zamieszkania). 
Przy czym nie mogą oni wydzielać 
działek o powierzchni mniejszej niż 
0,3 ha, bo nie pozwala na to ustawa 
o gospodarce nieruchomościami.

Niestety, ograniczenia w obrocie 
ziemią rolną w miastach spowodowa-
ły tam lawinowy wzrost cen gruntów. 
Firma doradcza REAS podała, że 
w ciągu dwóch lat ceny działek pod-
skoczyły aż o 45%.
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WCZEŚNIEJ OBOWIĄZUJĄCA USTAWA

W dniu 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 31.03.2016 r. o wstrzymaniu sprzeda-
ży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która 
znowelizowała także ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa wprowadza bardzo rygorystyczne 
zasady zakupu gruntów, które mogą utrudnić sprzedaż i kupno działek rolnych nie tylko cudzoziemcom, 
ale także samym Polakom. 

Teoretycznie nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczy gruntów rolnych. O uznaniu 
nieruchomości za działkę rolną decyduje jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 
przepisy nowej ustawy odnoszą się do nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania 
przestrzennego wyłącznie na cele rolne. 

Niestety wiele gmin nie posiada sporządzonych planów zagospodarowania, a w niektórych plany 
te nie obejmują wszystkich terenów należących do gminy. W tym przypadku dla określenia przeznacze-
nia nabywanej nieruchomości decydujące są zapisy zamieszczone w ewidencji gruntów i budynków. 
Często jednak są one w dużej mierze nieaktualne w stosunku do obecnego wykorzystania działek. 
Status gruntów rolnych ma zatem duża część działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi jeszcze 
w latach 80-tych i 90-tych. 

Rozwiązanie: zanim zdecydujemy się na kupno działki, sprawdźmy jej przeznaczenie w planie za-
gospodarowania gminy lub – jeśli takowy nie istnieje – w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli na działce 
ma powstać dom, a grunt choćby w niewielkiej części posiada status działki rolnej, zweryfikujmy, czy 
jest możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy – najlepiej uzyskajmy taką decyzję jeszcze 
przed zakupem. 

Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klasy I-III wymaga zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi. 
W przypadku niższej klasy ziemi organem decyzyjnym jest starosta. W decyzji określa się obowiązki 
związane z wyłączeniem. Grunty klas IV-VI, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, z zasady są 
przeznaczone na cele nierolnicze i jako takie nie są objęte ustawową ochroną, a zatem nie wymagają 
uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej – na wniosek inwestora decyzję wydaje jednak starosta.

Wymóg uzyskania zgody ministra w przypadku przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne grun-
tów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III nie jest konieczny, jeżeli grunty te spełniają następujące 
warunki: 
n co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabu-

dowy, przez co rozumie się zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji 
wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków 
nie przekracza 100 m; 

n ww. budynki położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budow-
lanej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

n ww. budynki położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy o drogach publicznych;

n powierzchnia zajmowana przez ww. budynki nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią 
jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części. 
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Możliwość zabudowania działki rolnej w pierwszej kolejności zależy od istnienia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i jego zapisów odnośnie przeznaczenia danej części gruntów. Jeśli 
jednak plan zagospodarowania nie istnieje, musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. 

Rozwiązanie: Jeśli chcemy postawić na działce dom, a w planie zagospodarowania przestrzennego 
grunt nie jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, lepiej poszukać innej lokalizacji. Istnieje 
wprawdzie możliwość złożenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania, ale nawet jeżeli istnieje 
szansa na taką zmianę przeznaczenia terenu, na tę zmianę możesz długo poczekać. Jeśli zaś chcemy 
się budować na działce nieobjętej planem zagospodarowania przestrzennego, wybierajmy taką, która 
umożliwia uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Według przepisów działka ma status rolnej również wtedy, gdy tylko jej niewielka część należy do 
terenów określonych jako grunty rolnicze w planie zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji 
gruntów i budynków. Nawet gdy jedynie 1 metr kwadratowy z działki o powierzchni 1000 m2 znajduje 
się na terenach rolniczych, cała działka zostanie uznana za rolną. 

Rozwiązanie: Jeśli chcemy uniknąć ewentualnych problemów związanych z przeznaczeniem dział-
ki na cele rolne, czyli na przykład koniecznością odralniania gruntu, nie kupujmy nawet tych działek, 
których niewielka część leży na terenach rolnych, zwłaszcza na obszarach objętych planem zagospo-
darowania przestrzennego. 

Ustawa obowiązująca od 30.04.2016 roku ogranicza możliwość nabycia gruntów rolnych przez oso-
by niebędące rolnikami. Mogą one kupić tylko nieruchomości spełniające poniższe kryteria: 
q niezabudowana działka rolna o powierzchni poniżej 0,3 ha 
q zabudowana wybudowanymi przed 31.04.2016 roku budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem go-

spodarczym działka rolna o powierzchni poniżej 0,5 ha (możliwość kupna wraz z gruntami przyle-
głymi, które umożliwiają właściwe wykorzystanie budynku i uprawę przydomowego ogródka, jeżeli 
te grunty tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i nie są wyłączone z produkcji rolnej w rozu-
mieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)
Rozwiązanie: Szukając działki rolnej, osoby niebędące rolnikami powinny wziąć pod uwagę przede 

wszystkim jej metraż i istniejące (lub nie) zabudowania. Możliwe jest posiadanie terenów o większym 
niż dozwolony do kupna areale – wystarczy kupować pojedyncze działki o zgodnej z przepisami po-
wierzchni (niezabudowane do 0,3 ha), by stworzyć znacznie większe gospodarstwo. 

Niezabudowane działki rolne o powierzchni ponad 0,3 ha i zabudowane działki o powierzchni ponad 
0,5 ha może nabyć tylko rolnik indywidualny, a zatem osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
n osobiście gospodaruje na terenach rolnych zajmujących powierzchnię do 300 ha,
n ma kwalifikacje rolnicze (wykształcenie i staż w prowadzeniu gospodarstwa lub pracy w gospodar-

stwie zależny od wykształcenia),
n od przynajmniej 5 lat mieszka w gminie, w której znajduje się co najmniej jedna z działek jego 

gospodarstwa W sumie wielkość posiadanych przez rolnika gruntów nie może przekroczyć 300 ha. 
Jeśli cała nieruchomość rolna lub jej część będzie wchodzić w skład małżeńskiej wspólności ma-
jątkowej, wystarczy żeby rolnikiem był jeden z małżonków. Oprócz rolników indywidualnych grunty 
rolne mogą nabywać:
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n oby bliskie dotychczasowego właściciela (przekazanie nieruchomości w najbliższej rodzinie), 
n samorządy, 
n Skarb Państwa, 
n Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa, 
n kościoły i związki wyznaniowe.
Istnieje możliwość kupna nieruchomości rolnej przez podmiot inny niż powyżej wymienione, jeśli 

taką decyzję wyda prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Rozwiązanie: Osobom niespełniającym powyższych kryteriów pozostaje skupowanie mniejszych 

działek w celu stworzenia gospodarstwa rolnego (patrz punkt poprzedni). 

Na szczęście rolnicy nie muszą się martwić o trudności w przepisaniu ziemi na swoją rodzinę. 
Oprócz przepisania gruntów na osobą bliską zbywcy, może on przepisać je na innego rolnika, który 
nawet nie jest jego krewnym. W obu przypadkach Agencja Nieruchomości Rolnych nie ma prawa pier-
wokupu. 

Przypomnijmy, że osobami bliskimi zbywcy są: 
n zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki),
n wstępni (rodzice, dziadkowie i pradziadkowie), 
n rodzeństwo i jego dzieci, 
n małżonek, 
n osoby przysposabiające i przysposobione. 

Według ustaleń zawartych w nowej ustawie konieczne jest osobiste prowadzenie gospodarstwa 
rolnego, którego częścią jest nabyta nieruchomość. Nieruchomości tej nie wolno ani zbyć, ani oddać 
w posiadanie (w tym w dzierżawę) przez 10 lat od momentu jej kupna. Przepis ten dotyczy tylko nie-
ruchomości nabytych od 30.04.2016 i tylko tych których dotyczy ustawa. Zatem nie dotyczy nabytych 
gruntów niezabudowanych do 0,3 ha i zabudowanych do 0,5 ha. 

Rozwiązanie: W przypadkach losowych można uzyskać zgodę sądu na sprzedaż lub oddanie w po-
siadanie nieruchomości rolnej przed upływem 10 lat. W tym celu należy wystąpić o zgodę do sądu. 
W przypadku braku zgody sądu jesteśmy zmuszeni wstrzymać się z obrotem nieruchomościami rolnymi 
aż do momentu upłynięcia 10 lat od ich zakupu.

Jak wyżej wspomniano, osoby niebędące rolnikami mogą kupić tylko niewielkie działki (niezabudo-
wane mniejsze niż 0,3 ha, zabudowane mniejsze niż 0,5 ha). Możliwość nabycia nieruchomości rolnej 
w celu postawienia magazynów, budowy fabryki czy budynków mieszkalnych została zatem bardzo 
ograniczona. 

Rozwiązanie: Pozostaje skupowanie mniejszych działek w celu dysponowania terenami o po-
wierzchni wystarczającej na cele inwestycyjne lub kupowanie działek o przeznaczeniu nierolniczym. 

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje w pierwszej kolejności uprawnionemu do tego 
dzierżawcy, a w następnej – Agencji Nieruchomości Rolnych. Dzierżawca, by mieć prawo pierwokupu, 
musi spełniać następujące warunki: 
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n zawarł z właścicielem nieruchomości rolnej umowę dzierżawy, która jest w formie pisemnej i opa-
trzona datą pewną,

n postanowienia umowy były wykonywane przez minimum 3 lata, licząc od daty podanej na umowie,
n kupowana nieruchomość rolna stanowi część gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.

Gdy nie ma dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu nieruchomości lub gdy nie korzysta on z tego 
prawa, wówczas prawo pierwokupu przysługuje KOWR. Powyżej przedstawione prawo pierwokupu nie 
obowiązuje w następujących przypadkach:
n nabywcą gruntu jest osoba bliska zbywcy, samorząd terytorialny lub Skarb Państwa,
n nieruchomość wchodzi w czyjeś posiadanie na mocy dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia 

przez rolnika indywidualnego lub w wyniku zapisu windykacyjnego.

Można założyć spółkę kapitałową i w tej formie prowadzić działalność także rolniczą. W tej kwestii 
nic się nie zmienia. Jednak na spółkę tę nie można przenieść własności posiadanego gospodarstwa 
rolnego, co nie wyklucza, że utworzona spółka będzie gospodarowała na tym gospodarstwie. Należy 
pamiętać, że ustawa ogranicza tylko obrót gruntami rolnymi czyli zmianę ich właściciela.
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GRUNTY ROLNE DZIŚ

Ustawa zakłada ułatwienia przy zakupie i obrocie ziemią. Ograniczenia w obrocie ziemią zostały 
wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową, jak i prywatną. Najważ-
niejszą zmianą wprowadzoną podczas prac w Sejmie, stosunku do rządowego projektu, jest ogranicze-
nia nabywania gruntów rolnych na terenie miast. Rząd proponował, by grunty rolne na terenie miast 
nie podlegały przepisom tej ustawy, tj. aby mógł je kupić dowolny podmiot (nie rolnik) na dowolny cel.

Zgłoszono poprawkę, zgodnie z którą na terenie miast będzie można nabyć działkę tylko do 1 hek-
tara. Oznacza to, że zarówno w mieście, jak i wsi będzie można kupić bez uprawnień rolniczych jedynie 
do 1 hektara ziemi. Dotychczas nierolnik mógł nabyć jedynie nieruchomości do 0,3 ha. 

Ustawa nie wprowadza ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, natomiast na tere-
nie wiejskim na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi 
(działek) przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć 
przez 5 lat. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno 
na terenie wsi jak i miasta.

Według nowych przepisów nabywca gruntów rolnych będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne 
przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat 
za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a 9 nie przez sąd. 

Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość – o rodzeństwo 
rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczel-
nie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne. 

Ponadto w znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala by KOWR, za zgodą ministra 
rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązane finansowe.



Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2019 r. według województw
– obowiązują od 7 października 2019 r.

Województwo

Użytki rolne
ogółem

Grunt orny

ogółem dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie 36 222 37 014 46 120 36 132 30 554

Kujawsko-pomorskie 55 760 56 215 67 463 56 351 45 766

Lubelskie 34 504 35 636 52 135 35 288 24 272

Lubuskie 28 822 29 615 bd 32 400 26 684

Łódzkie 40 847 41 314 58 000 43 519 32 370

Małopolskie 34 292 35 149 40 683 33 207 29 000

Mazowieckie 40 135 41 685 65 122 41 860 29 114

Opolskie 48 071 48 287 67 969 44 110 32 439

Podkarpackie 27 106 27 305 34 063 25 667 19 111

Podlaskie 43 994 45 331 68 000 50 457 33 184

Pomorskie 40 746 41 112 55 667 41 891 35 091

Śląskie 37 603 38 268 59 167 40 420 21 977

Świętokrzyskie 29 521 30 212 38 440 26 851 19 111

Warmińsko-mazurskie 41 930 43 155 48 750 44 162 37 871

Wielkopolskie 59 672 61 951 81 297 65 172 45 567

Zachodniopomorskie 25 495 28 663 33 767 29 100 21 226

POLSKA 46 849 47 954 57 849 49 698 35 743

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html
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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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