
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

30.11.2021 r. Ceny użytków rolnych na Podkarpaciu 
 

W 2020 roku przeciętne ceny zakupu/sprzedaży 
użytków rolnych w obrocie prywatnym na 
Podkarpaciu, były wyższe w porównaniu z 2019 
rokiem. Najwyższe ceny osiągały grunty orne w dobrej 
klasie. 

Przeciętna cena zakupu/sprzedaży 1 ha użytków 
rolnych w 2020 roku w województwie podkarpackim 
w obrocie prywatnym wyniosła 29,2 tys. zł i była jedną 
z najniższych cen wśród województw. Najwyższą 

przeciętną cenę użytki rolne osiągnęły w województwie wielkopolskim – 61,9 tys. zł za 1 ha. 

Przeciętna cena zakupu/sprzedaży gruntów ornych na Podkarpaciu w 2020 roku wyniosła 
29,4 tys. zł za 1 ha. Najwyższą przeciętną cenę osiągały grunty orne w dobrej klasie (I, II, IIIa) – 
38,3 tys. zł za 1 ha. Grunty średnie (IIIb i IV klasa) kosztowały 27,6 tys. zł za 1 ha, a słabe (V i VI 
klasa) 21,0 tys. zł za 1 ha. 

Przeciętna cena zakupu/sprzedaży łąk w 2020 roku na Podkarpaciu wyniosła 22,3 tys. zł za 
1 ha, z czego łąka dobra – 24,3 tys. zł za 1 ha, a słaba – 15,3 tys. zł za 1 ha.  

W 2020 roku przeciętne ceny za 1 ha użytków rolnych w województwie podkarpackim były 
o 1,8 tys. zł wyższe w porównaniu z 2019 rokiem. Średnia cena grunów ornych była wyższa 
o 1,5 tys. zł, a średnia cena łąk o 3,3 tys. zł 

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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W 2020 roku przeciętna cena 
gruntów ornych w dobrej 
klasie na Podkarpaciu 
w obrocie prywatnym była 
niższa o 21,5 tys. zł od 
przeciętnej ceny krajowej 
(za 1 ha) 

 

 

 

6,7% 
Wzrost przeciętnej ceny 1 ha 
użytków rolnych w 2020 roku 
na Podkarpaciu, w porównaniu 
z 2019 rokiem 
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