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minister klimatu i środowiska

Interpelacja nr 35053

Interpelacja w sprawie ograniczenia wywozu drewna okrągłego 
z Polski

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się z prośbą o przekazanie tej interpelacji do resortów które mogą mieć w tym 
obszarze kompetencje do podjęcia działań.

Stan faktyczny:



Polska jako kraj posiadający duże zasoby leśne, prowadzący racjonalną gospodarkę leśną 
pozyskuje duże ilości drewna wg planowych i sanitarnych wycinek realizowanych na 
podstawie 10 letnich planów urządzenia lasu zatwierdzanych przez merytoryczne co do 
nadzoru obszaru leśnictwa Ministerstwo. 
W ostatnich latach te ilości pozyskanego surowca oscylowały w okolicach 40 mln m3 
pozyskanego drewna rocznie z odchyleniem powyżej tej wielkości in plus w roku 2017 w 
związku z usuwaniem szkód wywołanych nawałnicą w północnej części Polski (min. Bory 
Tucholskie). Z naszych informacji wynika że około 10-12% tego drewna (około 5 mln m3) jest 
wysyłane za granicę bez dalszej obróbki jako pnie a nie tarcica. W aktualnej sytuacji 
geopolitycznej nawet takie zasoby jak drewno okorkowe czy odpady z tartaków w 
postaci zrębków czy trocin mogą być efektywnie zagospodarowane na potrzeby produkcji 
peletu drzewnego oraz drewna opałowego. Nadmieniamy że w ostatnich latach wiele 
gospodarstw domowych realizując działania proekologiczne zmieniło swoje podstawowe źródła 
ogrzewania z kotłów opalanych paliwami kopalnymi (najczęściej były to kotły węglowe) na kotły 
wykorzystujące surowce odnawialne (drewno). Obecnie ceny takich paliw jak drewno opałowe 
czy pelet drzewny przebijają kolejne rekordowe poziomy cen, co czyni je, w ocenie osób które 
się do nas zwracają z prośbą o interwencję, paliwem luksusowym na które wiele gospodarstw 
domowych nie będzie stać. Dlatego też chcemy zapytać czy w związku z ograniczeniami 
sprowadzania z Wschodu komponentów biomasowych wykorzystywanych do produkcji tych 
paliw jest możliwość podjęcia alternatywnych działań.

Zapytanie:

Czy w regulacjach krajowych i unijnych dotyczących obrotu gospodarczego (eksport drewna) 
można ograniczyć wywóz drewna tylko do produktów wstępnie przetworzonych do tarcicy 
obrzynanej w pełnym jej asortymencie (deski, bale, krawędziaki, etc.)

Uzasadnienie: 

Wstępna obróbka drewna okrągłego pozwoli na sprzedaż za granicę surowca przetworzonego 
którego wartość rynkowa powinna być wyższa, ponadto w kraju są utrzymywane miejsca pracy 
w przemyśle drzewnym jak i odpad z wstępnej obróbki drewna może zostać w 
kraju wykorzystany w celach grzewczych czy do produkcji peletu drzewnego. 

 

Z wyrazami szacunku,
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