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INFORMACJE SYGNALNE 

31.08.2022 r. Leśnictwo w województwie warmińsko-mazurskim  
w 2021 r. 

W województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r. 
w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła 
powierzchnia gruntów leśnych i ilość pozyskanego 
drewna, natomiast zmalała powierzchnia zalesień. 
Lesistość nie zmieniła się w ciągu ostatnich trzech 
lat. 

 

Powierzchnia gruntów leśnych województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 31 grudnia 
2021 r. wyniosła 787,1 tys. ha. Stanowiło to 8,3% powierzchni gruntów leśnych w kraju. 
W porównaniu do 2020 r. powierzchnia ta zwiększyła się nieznacznie (o 61 ha).  

Tablica 1. Powierzchnia gruntów leśnych 
Stan w dniu 31 grudnia 

a Dotyczy także gmin mających również status miasta na prawach powiatu. 

Lasy zajmowały 767,0 tys. ha, co stanowiło 97,4% powierzchni gruntów leśnych. Zdecydowaną 
większość stanowiły lasy publiczne (91,7% ogółu lasów). W zarządzie Lasów Państwowych 
znajdowało się 90,5% lasów ogółem. Powierzchnia lasów nieznacznie zwiększyła się w ciągu 
roku (o 180 ha). W lasach publicznych odnotowano wzrost powierzchni o 186 ha, natomiast 
w prywatnych spadek o 6 ha. 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2021 2020=100 

OGÓŁEM w ha 787 063 787 125 100,0 

Lasy 766 866 767 046 100,0 

Publiczne 703 346 703 533 100,0 

własność Skarbu Państwa 699 614 699 754 100,0 

w tym w zarządzie Lasów 
Państwowych 

694 171 694 362 100,0 

własność gmina 3 378 3 429 101,5 

pozostałe publiczne 354 349 98,6 

Prywatne 63 520 63 514 100,0 

Grunty związane z gospodarką 
leśną 

20 197 20 078 99,4 

LESISTOŚĆ w % 31,7 31,7 . 

Lesistość nie zmieniła się 
od 2019 r. 

 180 ha 
Wzrosła powierzchnia lasów  
w województwie  
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Lesistość w końcu 2021 r. wyniosła 31,7% i nie zmieniła się w ciągu ostatnich trzech lat. 
W porównaniu do średniej krajowej była wyższa o 2,1 p. proc. Warmińsko-mazurskie 
uplasowało się na 6 miejscu w kraju pod względem lesistości. Województwami o najwyższej 
lesistości były lubuskie (49,3%) i podkarpackie (38,3%), a o najniższej łódzkie (21,4%) 
oraz lubelskie i mazowieckie (po 23,4%). 

Mapa 1. Lesistość według województw w 2021 r. 
Stan w dniu 31 grudnia 

Trzy spośród powiatów województwa uzyskały wskaźniki lesistości powyżej 40,0%. Był 
to powiat szczycieński (50,7%), piski (49,1%) i nidzicki (40,2%). Lesistością poniżej 20,0% 
charakteryzowały się dwa powiaty: kętrzyński (17,3%) i elbląski (19,9%). Spośród gmin 
najwyższym wskaźnikiem lesistości charakteryzowały się gminy: Ruciane-Nida (71,7%) 
i Jedwabno (68,4%), a najniższym Gronowo Elbląskie (0,0%) oraz miasto Braniewo i Lubawa 
(po 0,3%). 

Mapa 2. Lesistość według powiatów w 2021 r. 
Stan w dniu 31 grudnia 
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W ciągu 2021 r. odnowiono i zalesiono (bez dolesień i II piętra) 5,0 tys. ha, w tym 99,0% 
w lasach publicznych. Zalesienia na użytkach rolnych i nieużytkach przeprowadzono na 33 ha, 
w tym 27 ha w lasach publicznych. Stanowiło to 5,3% zalesień w kraju. Od 2007 r. utrzymała 
się tendencja malejąca zalesiania powierzchni gruntów nieleśnych. W porównaniu do 2020 r. 
odnotowano spadek powierzchni zalesień o 41 ha, tj. o 55,3%. Wpłynął na to spadek 
zalesienia w lasach prywatnych o 88,7%, tj. o 53 ha. Natomiast w lasach publicznych 
odnotowano wzrost powierzchni zalesionej o 75,1%, tj. o 11 ha. Warmińsko-mazurskie 
uplasowało się na 10 miejscu w kraju pod względem wykonanych zalesień. Najwięcej 
zalesiono w 2021 r. w zachodniopomorskim (70 ha) i dolnośląskim (64 ha), a najmniej 
w opolskim (2 ha) i małopolskim (6 ha). W województwie śląskim nie przeprowadzono 
zalesień w 2021 r. 

Tablica 2. Zalesienia 

a Dotyczy także gmin mających również status miasta na prawach powiatu. 

Wykres 1. Zalesienia gruntów nieleśnych w latach 2016–2021 

 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2020 2021 

w ha 2020=100 

OGÓŁEM 74,91 33,47 44,7 

Lasy publiczne 15,25 26,71 175,1 

własność Skarbu Państwa 15,25 26,71 175,1 

w tym w zarządzie Lasów 
Państwowych 

15,25 26,71 175,1 

własność gmina - - . 

pozostałe publiczne - - . 

Lasy prywatne 59,66 6,76 11,3 

W 2021 r. w porównaniu 
z 2020 r. zarówno w kraju, jak 
i w województwie zmalała 
powierzchnia, na której 
dokonano zalesień 
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Mapa 3. Zalesienia gruntów nieleśnych w 2021 r. 

Powierzchnia gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia (w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego) w dniu 31 grudnia 2021 r. wyniosła 65 ha. W porównaniu 
z rokiem poprzednim była ona mniejsza o 20 ha (o 23,4%). 

Tablica 3. Pozyskanie drewnaa 

a Bez pozyskania drewna z zadrzewień. b Dotyczy także gmin mających również status miasta na prawach 
powiatu. 

W 2021 r. pozyskano 3 780,5 dam3 drewna (bez drewna pozyskanego z zadrzewień), tj. o 1,3% 
(o 49,0 dam3) więcej niż rok wcześniej. Prawie całość (98,4%) tego drewna pochodziła z lasów 
w zarządzie Lasów Państwowych. Większość (69,3%) pozyskanego drewna stanowiła grubizna 
iglasta. Pod względem ilości pozyskanego drewna warmińsko-mazurskie zajęło 4 lokatę 
w kraju. Najwięcej drewna pozyskano w województwie zachodniopomorskim (4 753,7 dam3) 
i wielkopolskim (3 859,5 dam3), a najmniej w małopolskim (1 344,3 dam3) i świętokrzyskim 
(1 383,4 dam3). Z warmińsko-mazurskiego pochodziło 8,9% pozyskanego drewna w kraju. 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2021 2020=100 

OGÓŁEM w dam3 3 731,5 3 780,5 101,3 

Lasy publiczne 3 697,1 3 732,0 100,9 

własność Skarbu Państwa 3 691,4 3 727,5 101,0 

w tym w zarządzie Lasów 
Państwowych 

3 686,5 3 720,8 100,9 

własność gminb 5,7 4,5 78,6 

pozostałe publiczne - - . 

Lasy prywatne 34,3 48,5 141,3 

GRUBIZNA NA 100 ha 
POWIERZCHNI LASÓW w m3 

472,0 478,5 101,4 

W województwie warmińsko-
-mazurskim w 2021 r. 
zalesiono 33 ha. Najwięcej 
gruntów zalesiono 
w zachodniopomorskim 
(70 ha) 

W 2021 r. w porównaniu 
z 2020 r. zarówno w kraju, jak 
i w województwie pozyskano 
więcej drewna 
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Mapa 4. Pozyskanie drewna (grubizny)a w 2021 r. 

a Bez pozyskania drewna z zadrzewień. 

W przeliczeniu na 100 ha powierzchni lasów pozyskano 478,5 m3 grubizny (bez grubizny 
pozyskanej z zadrzewień), tj. o 6,5 m3 (o 1,4%) więcej niż w 2020 r. Było to o 8,9% więcej 
niż średnio w kraju, co uplasowało województwo na 6 miejscu. Najwięcej grubizny na 100 ha 
lasu pozyskano w województwach: opolskim (599,9 m3) i dolnośląskim (577,8 m3), a najmniej 
w mazowieckim (298,8 m3) i małopolskim (306,8 m3). 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych 
na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie 
własne na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Olsztynie 
Dyrektor Marek Morze 
Tel.: 89 524 36 66 

Rozpowszechnianie: 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych 
Agnieszka Wobolewicz 
Tel.: 89 524 36 16 

 

Współpraca z mediami: 

Tel.: 89 524 36 14 
e-mail: J.Balcerzak@stat.gov.pl 

 www.olsztyn.stat.gov.pl 

 @Olsztyn_STAT 

  @UrzadStatystycznywOlsztynie 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 

Leśnictwo w 2020 roku 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy (DBW) Leśnictwo 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Dolesienia luk i przerzedzeń 

Grubizna 

Grunty związane z gospodarką leśną 

Lasy prywatne 

Lasy publiczne 

Leśnictwo 

Odnowienia 

Powierzchnia gruntów leśnych 

Powierzchnia lasów 

Pozyskanie drewna 

Wprowadzanie II piętra 

Wskaźnik lesistości (lesistość) 

Zalesienia gruntów nieleśnych 

 

mailto:J.Balcerzak@stat.gov.pl
http://olsztyn.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Olsztyn_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyOlsztyn
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2021,13,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2021,13,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/lesnictwo/lesnictwo-w-2020-roku,3,2.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/lesnictwo/lesnictwo-w-2020-roku,3,2.html
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Lesnictwo.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Lesnictwo.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1708,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1708,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/334,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/334,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/107,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/107,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2007,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2007,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2002,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2002,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2008,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2008,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2004,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2004,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/316,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/316,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/317,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/331,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/331,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3242,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3242,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1706,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1706,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/640,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/640,pojecie.html

