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PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr……………….. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia……………..2016 roku 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku              

i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016                                     

w województwie podkarpackim. 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 1 i 20, art. 89 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.           
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ), art. 46 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124  
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczaną pod uprawy maku 
niskomorfinowego na terenie województwa podkarpackiego w roku 2016 na 
obszarze 32,5 ha. 
2. Ustala się następującą rejonizację upraw maku niskomorfinowego  
w 2016 roku: 
 

 Gmina  
1 Boguchwała 1 ha 
2 Chłopice 1 ha 
3 Jarosław 1 ha 
4 Jawornik Polski 1 ha 
5 Kańczuga 5 ha 
6 Łańcut 0,5 ha 
7 Markowa 1 ha 
8 Orły 1 ha 
9 Pawłosiów 1 ha 
10 Pruchnik 5 ha 
11 Przeworsk 5 ha 
12 Radomyśl n/Sanem 2 ha 
13 Rokietnica 5 ha 
14 Roźwienica 1 ha 
15 Stubno 1 ha 
16 Zaleszany  1 ha 

 
§ 2 
 

 W 2016 roku na terenie województwa podkarpackiego nie ustala się ogólnej 
powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku innego niż mak niskomorfinowy. 
 

 



 
§ 3 

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczaną pod uprawy konopi 
włóknistych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2016 na obszarze 
234,3 ha. 
2.  Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych w 2016 roku: 
 
 

 Gmina  
1 Bircza 2 ha 
2 Boguchwała 4 ha 
3 Cmolas 5 ha 
4 Chłopice 21 ha 
5 Dębica 22 ha 
6 Jarosław 18 ha 
7 Jawornik Polski 15 ha 
8 Laszki 5 ha 
9 Lubaczów 5 ha 
10 Łańcut 5 ha 
11 Medyka 15 ha 
12 Orły 2 ha 
13 Pawłosiów 7 ha 
14 Pruchnik 6 ha 
15 Przemyśl 8 ha 
16 Radymno 13 ha 
17 Rokietnica 2 ha 
18 Roźwienica 18 ha 
19 Sanok 11 ha 
20 Stary Dzików 5 ha 
21 Świlcza 5 ha 
22 Wiązownica 35 ha 
23 Wojaszówka 0,3 ha 
24 Zaleszany  3 ha 
25 Zarzecze 2 ha 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

                                                                

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

 Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 poz. 124 j.t z późn. zm.) sejmik 

województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 

ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa w drodze uchwały ogólną 

powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych 

oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, 

zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy 

maku i konopi włóknistych na danym terenie. 

Powierzchnię uprawy maku oraz rejonizację tych upraw w województwie 

podkarpackim na 2016 r. ustalono w oparciu o propozycje uzyskane  

z poszczególnych urzędów gmin w tym zakresie. 

Otrzymane pisemne zgłoszenia odnosiły się wyłącznie do maku 

niskomorfinowego. Na podstawie ww. zgłoszeń ustalono powierzchnię uprawy 

maku niskomorfinowego w województwie podkarpackim na rok 2016,  

która wynosi 32,5 ha. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona 

wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. 

Wielkość i rejonizację upraw konopi włóknistych ustalono na podstawie 

aktualnych planów kontraktacji przedłożonych przez podmioty posiadające 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych  

z obszaru województwa podkarpackiego. 

Akceptując zgłoszenie w/w podmiotów ustalono lokalizację i powierzchnię 

upraw konopi włóknistych w województwie podkarpackim na rok 2016, która 

wynosi 234,3 ha.  Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie 

na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, 

spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz 

nasiennictwa.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2012 poz. 124 j.t z późn. zm.), nadzór nad uprawami maku lub konopi 

włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na 

miejsce położenia tych upraw.  

 

 

 


