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Szanowny Panie Marszałku,

w związku z upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Klimatu i Środowiska do udzielenia 
odpowiedzi, w porozumieniu z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii, na oświadczenie, Pana 
Senatora Krzysztofa Brejzy, złożone podczas 16. posiedzenia Senatu RP, w sprawie realizacji obietnicy 
budowy 5 tysięcy domów drewnianych w ramach programu "Mieszkanie +" BPS/043-16-531/20 
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

1. Z czego wynikają problemy w realizacji obietnicy budowy 5 tysięcy domów drewnianych?

Pierwotnie zakładano, że spółka akcyjna pod nazwą „Polskie Domy Drewniane” (PDD S.A.) zostanie 
powołana na mocy zmiany ustawy o lasach. Założycielami spółki miały być: Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank 
Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. Taka konstrukcja spółki pozwoliłaby na maksymalne 
usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do 
terenu. Planowano, że pod inwestycje przeznaczone zostaną niezalesione grunty Lasów Państwowych, 
które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo 
mieszkaniowe. W toku prac parlamentarnych do rządowego projektu ustawy zgłoszono poprawki 
poselskie, zgodnie z którymi z kręgu założycieli spółki wyłączono Skarb Państwa – PGL LP.
Spółka Polskie Domy Drewniane S.A. została powołana 5 marca 2019 r. na mocy zmiany ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska. Spółka została wpisana do  Krajowego Rejestru Przedsiębiorców dnia 4 września 
2019 r.
Powyższe wymagało dokonania zmian w założeniach działalności Spółki, zwłaszcza w obszarze 
związanym z pozyskiwaniem gruntów pod inwestycje, co w konsekwencji przełożyło się na plany 
dotyczące procesu budowlanego.
Jednocześnie, z przyczyn niezależnych od Spółki, ze względu na panującą pandemię spowodowaną 
przez wirusa COVID-19, przesunięciu uległy terminy realizacji pierwszych inwestycji. Należy także 
podkreślić, że cykl realizacji inwestycji od zakupu gruntu do oddania do użytkowania lokali 
mieszkalnych wynosi średnio od 24 do 36 miesięcy.



2. Czy rząd podtrzymuje deklarację budowy 5 tysięcy drewnianych domów, jeżeli tak, jaki jest 
nowy termin realizacji tej zapowiedzi?

Inwestycje mieszkaniowe realizowane są w oparciu o Plany operacyjne zatwierdzane przez władze 
Spółki PDD S.A. Spółka realizuje zadania zgodnie z zatwierdzonym Planem operacyjnym na lata 2019-
2020.

Aktualnie Spółka jest na etapie realizacji dwóch pierwszych, pilotażowych inwestycji: w Łodzi (osiedle 
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, 11 lokali mieszkaniowych) i w Choroszczy (osiedle 
domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, 20 lokali mieszkaniowych). Na obie inwestycje 
zostały podpisane umowy z generalnymi wykonawcami. Zakończenie prac planowane jest na koniec III 
kw. 2021 r.

Dnia 12.10.2020 r. Spółka nabyła nieruchomość w Środzie Śląskiej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 
o łącznej powierzchni 157.290 m kw. W IV kw. 2020 r. Spółka przystąpiła do planowania budowy 
osiedla w Środzie Śląskiej. Celem inwestycji jest realizacja domów wielorodzinnych zaprojektowanych 
w konstrukcji drewnianej, obejmującej stworzenie nowej dzielnicy, składającej się z energooszczędnych 
budynków wielorodzinnych. Ze wstępnej analizy chłonności rynku lokalnego wynika, że na obszarze 
inwestycji możliwe jest wybudowanie ok. 828 mieszkań dla ok. 2 tys. mieszkańców. Spółka jest w 
trakcie opracowywania koncepcji architektonicznej obejmującej sposób zagospodarowania całego 
terenu planowanej inwestycji.

Do końca 2021 Spółka zakłada osiągnięcie następujących efektów:
1. Wybudowanie pierwszych dwóch osiedli, ich komercjalizację oraz osiągnięcie pierwszych 

przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych.
2. Rozpoczęcie inwestycji w Środzie Śląskiej oraz w Pułtusku.
3. Podpisanie umowy z Krajowym Zasobem Nieruchomości w przedmiocie utworzenia spółki celowej 

do realizacji osiedla na terenie gminy Parzniew.
4. Budowę banku ziemi i pozyskanie nieruchomości m.in. w Poznaniu, Lublinie, Olsztynie, 

Suwałkach, Gdyni, Malborku.

Z poważaniem

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości
Departament spraw Parlamentarnych, KPRM
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