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wyDzierżaw swój gruNt i zarabiaj  
lepiej Niż Na żNiwach

Dzierżawa gruntów gorszej 
klasy pod budowę instalacji 
fotowoltaicznej  
 
 
pewność stałego dochodu 
przez 29 lat

na czym  
to polega?

od 10 000 zł – 15 000 zł
rocznie za każdy  
dzierżawiony hektar



Dzierżawa 
gruntów 

poDstawowe 
wymagaNia

Klasa gruntu 
iV - Vi 

Brak drzew,  
w miarę równy  

i nasłoneczniony 
teren

 

sąsiedztwo sieci  
średniego/wysokiego 

napięcia lub bliska  
odległość do gpZ 

(główny punkt  
zasilania)

Teren nieobjęty  
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego (albo 
przewidujący w planie 
możliwość realizowania  
inwestycji  
fotowoltaicznych) 
 
Brak obszaru  
Natura 2000  
lub innych obszarów 
chronionych  
przyrodniczo 
 
powierzchnia  
gruntu – efekt skali



gŁówne zalety DZierżawy gruNtu

stały dochód

Kwota czynszu  
w każdym roku  
waloryzowana o inflację

możliwość uprawiania  
gruntu i czerpania  
z tego korzyści

możliwość  
zagospodarowania  
gruntów gorszej klasy

prestiż, promowanie  
ekologicznych rozwiązań

grunt nie zmienia  
właściciela



DOCHÓD Z DZIERŻAWY 50ha - przykładowa wizualizacja

1   2    3   4    5   6   7    8    9  10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

10 000 zł  
   / 1ha

500 000 zł  
   / rok

13,5 mln zł ZysKu

18 mln zł ZysKu po waloryzacji
Założenia:  
czynsz 500 000 zł, inflacja 2%



KorzyŚci - DZierżawa gruNtu

Dla fotowoltaiki  
gorsza (wyższa) klasa gruntu jest zaletą

10 000 zł x 50 ha x 27 lat = 13 500 000 zł

Dochody z dzierżawy               ziemi gorszej klasy (iV – Vi)50 ha



Użytkowanie ziemi gorszej klasy - KORZYŚCI I RYZYKA

dopłaty – 1 350 000 zł (łączenie przez 27 lat) 

konieczność uprawiania roli  

ponoszenie nakładów 

niepewność zbiorów

KorzyŚci Z UŻYTKOWANIA ZIEMI GORSZEJ KLASY:

ryzyKa ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM  
ZIEMI GORSZEJ KLASY:

12 150 000 zł – tyle wynosi przewaga dzierżawy gruntów  

                                          gorszej klasy nad ich uprawą



DZIERŻAWA GRUNTÓW - Kluczowe kwestie i zagrożenia

Zobowiązanie do usunięcia instalacji  
po zakończeniu użytkowania. 

Zwrot podatku od nieruchomości. 
 
Dodatkowe zabezpieczenia (np. gwarancja bankowa  
w wysokości rocznego czynszu) 

Przejrzyste zasady współpracy. 

Brak sztucznego agregowania areałów. 

prace prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy.

rawicom posiada doświadczenie na rynku  
zdobyte od 2006 r. współpracujemy z bardzo dużymi, 
poważnymi inwestorami zagranicznymi  
– pewny partner w realizacji projektów farm fotowoltaicznych.



DzięKujemy Za uwagĘ  
i poŚwiĘcoNy cZas
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