
 
-PROJEKT- 

 

 

UCHWAŁA Nr …….. 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia……………..2020 roku 
 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku 
 i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie 

podkarpackim. 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 1 i 20, art. 89 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.            
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 46 ust. 8 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852  
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra 
właściwego do spraw rolnictwa, 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczaną pod uprawy maku niskomorfinowego 
na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 na obszarze 98,5 ha. 
2. Ustala się rejonizację upraw maku niskomorfinowego w 2021 roku zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
W 2021 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 2021 na obszarze 6415,53 ha. 
2. Ustala się rejonizację upraw konopi włóknistych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.  
                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej 

powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji 

tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim. 

 

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

narkomanii (Dz. U. z 2019 poz. 852 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 lub 

konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw. 

Powierzchnię uprawy maku oraz rejonizację tych upraw w województwie 

podkarpackim na 2021 r. ustalono w oparciu o propozycje przesłane przez organy 

sprawujące nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych tj. wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast. Na podstawie ww. zgłoszeń ustalono powierzchnię uprawy maku 

niskomorfinowego w województwie podkarpackim na rok 2021 na obszarze 98,5 ha. Uprawa 

maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. 

Wielkość i rejonizację upraw konopi włóknistych ustalono na podstawie: 

1. Zgłoszeń przesłanych przez organy sprawujące nadzór nad uprawami maku lub konopi 

włóknistych tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

2. Zgłoszeń przesłanych przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie skupu konopi włóknistych z terenu województwa podkarpackiego.  

  Biorąc pod uwagę liczne zgłoszenia osób zainteresowanych uprawą konopi 

włóknistych, wpływające bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, Samorząd Województwa Podkarpackiego postanowił 

zwiększyć powierzchnię przeznaczoną pod uprawę konopi włóknistych w ilości 5 ha dla 

każdego organu sprawującego nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych tj. wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, działającego na terenie województwa podkarpackiego. 

Uwzględniając powyższe ustalenia określono powierzchnię i rejonizację upraw konopi 

włóknistych w Województwie Podkarpackim na rok 2021 na obszarze 6415,53 ha.  

 Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu 

włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, 

farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. 

Zgodnie z zapisami art. 47 i 50 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zezwolenie na 

uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze 

względu na miejsce położenia uprawy oraz sprawuje nadzór nad tymi uprawami. 

Do przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązane są 

miasta i gminy planujące uprawę maku lub konopi włóknistych oraz podmioty posiadające 

zezwolenie na działalność w zakresie skupu, wydane przez marszałka województwa 

właściwego dla miejsca położenia uprawy, określające w szczególności zakres i cel 

prowadzonej działalności.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr ……………. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia …………. 2020 r. 

 

 

Lp. Gmina lub miasto objęte rejonizacją  Powiat 

Powierzchnia 
określona pod 
uprawy maku  

 na 2021 r. 

1.  Chłopice gmina wiejska jarosławski 1 

2.  Jarosław gmina wiejska jarosławski 5 

3.  Pawłosiów gmina wiejska jarosławski 1 

4.  Rokietnica gmina wiejska jarosławski 3 

5.  Kolbuszowa gmina miejsko-wiejska kolbuszowski 1 

6.  Lubaczów gmina wiejska lubaczowski 3 

7.  Łańcut gmina wiejska łańcucki 0,5 

8.  Markowa gmina wiejska łańcucki 1 

9.  Radomyśl Wielki gmina miejsko-wiejska mielecki 3 

10.  Orły gmina wiejska przemyski 5 

11.  Przemyśl miasto przemyski 10 

12.  Żurawica gmina wiejska przemyski 10 

13.  Jawornik Polski gmina wiejska przeworski 1 

14.  Kańczuga gmina miejsko-wiejska przeworski 3 

15.  Przeworsk gmina wiejska przeworski 3 

16.  Boguchwała gmina miejsko-wiejska rzeszowski 20 

17.  Świlcza gmina wiejska rzeszowski 2 

18.  Zaklików gmina miejsko-wiejska stalowowolski 5 

19.  Zaleszany gmina wiejska stalowowolski 1 

20.  Baranów Sandomierski gmina miejsko-wiejska tarnobrzeski 20 

Razem  98,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr ……………. 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia …………. 2020 r. 

 
 

Lp. 
Gmina lub miasto objęte rejonizacją 

 
Powiat 

Powierzchnia 
określona pod 
uprawy konopi 

włóknistych 
 na 2021 r. 

1 Czarna  gmina wiejska bieszczadzki 18 

2 Lutowiska gmina wiejska bieszczadzki 18 

3 Ustrzyki Dolne gmina miejsko-wiejska bieszczadzki 19 

4  Brzozów gmina miejsko-wiejska brzozowski 19 

5 Domaradz gmina wiejska brzozowski 18 

6 Dydnia gmina wiejska brzozowski 20 

7 Haczów gmina wiejska brzozowski 18,3 

8 Jasienica Rosielna gmina wiejska brzozowski 18 

9  Nozdrzec gmina wiejska brzozowski 18 

10 Brzostek gmina miejsko-wiejska dębicki 19 

11  Pilzno gmina miejsko-wiejska dębicki 19 

12 Czarna  gmina wiejska dębicki 18 

13  Dębica gmina miejska dębicki 20,5 

14 Dębica  gmina wiejska dębicki 38 

15 Jodłowa gmina wiejska dębicki 18 

16 Żyraków gmina wiejska dębicki 18 

17  Chłopice  gmina wiejska  jarosławski 218 

18 Jarosław gmina miejska jarosławski 85 

19 Jarosław  gmina wiejska jarosławski 278 

20  Laszki   gmina wiejska  jarosławski 218 

21 Pawłosiów gmina wiejska jarosławski 178 

22 Pruchnik gmina miejsko-wiejska jarosławski 54 

23 Radymno gmina miejska jarosławski 120 

24 Radymno gmina wiejska jarosławski 178 

25 Rokietnica gmina wiejska jarosławski 70 

26 Roźwienica gmina wiejska jarosławski 55 

27 Wiązownica gmina wiejska jarosławski 268 

28 Brzyska gmina wiejska jasielski 18 

29 Dębowiec gmina wiejska jasielski 18 

30 Jasło gmina miejska jasielski 20 

31 Jasło  gmina wiejska jasielski 18 

32  Kołaczyce gmina miejsko-wiejska jasielski 19 

33 Krempna gmina wiejska jasielski 18 

34 Nowy Żmigród gmina wiejska jasielski 18 

35 Osiek Jasielski gmina wiejska jasielski 18 

36  Skołyszyn gmina wiejska jasielski 18 

37 Tarnowiec gmina wiejska jasielski 18 

38 Cmolas gmina wiejska kolbuszowski 18 

39 Dzikowiec gmina wiejska kolbuszowski 18 

40  Majdan Królewski gmina wiejska kolbuszowski 18 



41 Niwiska gmina wiejska kolbuszowski 18 

42 Kolbuszowa gmina miejsko-wiejska kolbuszowski 20 

43  Raniżów gmina wiejska kolbuszowski 18 

44 Chorkówka gmina wiejska krośnieński 23 

45  Dukla gmina miejsko-wiejska krośnieński 19 

46  Iwonicz-Zdrój gmina miejsko-wiejska krośnieński 19 

47  Jaśliska gmina wiejska krośnieński 18 

48 Jedlicze gmina miejsko-wiejska krośnieński 19 

49 Korczyna gmina wiejska krośnieński 18 

50  Krosno miasto krośnieński 20 

51 Krościenko Wyżne gmina wiejska krośnieński 18 

52 Miejsce Piastowe gmina wiejska krośnieński 18 

53 Rymanów gmina miejsko-wiejska krośnieński 20,68 

54 Wojaszówka gmina wiejska krośnieński 33 

55 Baligród gmina wiejska leski 18 

56 Cisna gmina wiejska leski 38 

57 Lesko gmina miejsko-wiejska leski 19 

58 Olszanica gmina wiejska leski 18 

59 Solina gmina wiejska leski 18 

60 Grodzisko Dolne gmina wiejska leżajski 18 

61 Kuryłówka gmina wiejska leżajski 18 

62 Leżajsk gmina miejska leżajski 20 

63  Leżajsk gmina wiejska leżajski 29 

64 Nowa Sarzyna gmina miejsko-wiejska leżajski 19 

65  Cieszanów gmina miejsko-wiejska lubaczowski 19 

66 Horyniec Zdrój gmina wiejska lubaczowski 18 

67 Lubaczów gmina miejska lubaczowski 20 

68 Lubaczów gmina wiejska lubaczowski 31 

69 Narol gmina miejsko-wiejska lubaczowski 19 

70 Oleszyce gmina miejsko-wiejska lubaczowski 34 

71 Stary Dzików gmina wiejska lubaczowski 18 

72 Wielkie Oczy gmina wiejska lubaczowski 18 

73 Białobrzegi gmina wiejska łańcucki 18 

74 Czarna  gmina wiejska łańcucki 28 

75 Łańcut gmina miejska łańcucki 35 

76  Łańcut gmina wiejska łańcucki 43 

77 Markowa gmina wiejska łańcucki 20 

78  Rakszawa gmina wiejska łańcucki 18 

79 Żołynia gmina wiejska łańcucki 28 

80 Borowa  gmina wiejska mielecki 68 

81 Czermin gmina wiejska mielecki 18 

82 Gawłuszowice gmina wiejska mielecki 68 

83 Mielec  gmina wiejska mielecki 18 

84 Mielec gmina miejska mielecki 20 

85 Padew Narodowa gmina wiejska mielecki 140,5 

86 Przecław gmina miejsko-wiejska mielecki 39 

87 Radomyśl Wielki gmina miejsko-wiejska mielecki 22 

88 Tuszów Narodowy gmina wiejska mielecki 70 

89 Wadowice Górne gmina wiejska mielecki 18 

90 Harasiuki gmina wiejska niżański 18 



91 Jarocin gmina wiejska niżański 18 

92 Jeżowe gmina wiejska niżański 18 

93 Krzeszów gmina wiejska niżański 18 

94 Nisko gmina miejsko-wiejska niżański 19 

95 Rudnik nad Sanem gmina miejsko-wiejska niżański 19 

96 Ulanów gmina miejsko-wiejska niżański 29 

97 Bircza gmina wiejska przemyski 18 

98 Dubiecko gmina wiejska przemyski 18 

99 Fredropol gmina wiejska przemyski 18 

100 Krasiczyn gmina wiejska przemyski 63 

101  Krzywcza gmina wiejska przemyski 18 

102 Medyka gmina wiejska przemyski 68 

103 Orły gmina wiejska przemyski 68 

104  Przemyśl miasto przemyski 20 

105 Przemyśl gmina wiejska przemyski 18 

106 Stubno gmina wiejska przemyski 18 

107 Żurawica gmina wiejska przemyski 178 

108  Adamówka gmina wiejska przeworski 18 

109 Gać gmina wiejska przeworski 18 

110 Jawornik Polski gmina wiejska przeworski 53 

111 Kańczuga gmina miejsko-wiejska przeworski 19 

112 Przeworsk gmina miejska przeworski 20 

113 Przeworsk gmina wiejska przeworski 18 

114 Sieniawa gmina miejsko-wiejska przeworski 119 

115 Tryńcza gmina wiejska przeworski 18 

116 Zarzecze gmina wiejska przeworski 43 

117 Iwierzyce gmina wiejska ropczycko-sędziszowski 18 

118 Ostrów gmina wiejska ropczycko-sędziszowski 18 

119 Ropczyce gmina miejsko-wiejska ropczycko-sędziszowski 19 

120 Sędziszów Młp. gmina miejsko-wiejska ropczycko-sędziszowski 19 

121 Wielopole Skrzyńskie gmina wiejska ropczycko-sędziszowski 22 

122 Błażowa gmina miejsko-wiejska rzeszowski 39 

123 Boguchwała gmina miejsko-wiejska rzeszowski 169 

124 Chmielnik gmina wiejska rzeszowski 18 

125 Dynów  gmina miejska rzeszowski 20 

126 Dynów  gmina wiejska rzeszowski 18 

127 Głogów Małopolski gmina miejsko-wiejska rzeszowski 19 

128 Hyżne gmina wiejska rzeszowski 51 

129 Kamień gmina wiejska rzeszowski 18 

130 Krasne gmina wiejska rzeszowski 18 

131 Lubenia gmina wiejska rzeszowski 18 

132  Rzeszów miasto rzeszowski 20 

133 Sokołów Młp. gmina miejsko-wiejska rzeszowski 19 

134 Świlcza gmina wiejska rzeszowski 20 

135 Trzebownisko gmina wiejska rzeszowski 15 

136 Tyczyn gmina miejsko-wiejska rzeszowski 19 

137 Besko gmina wiejska sanocki 18 

138 Bukowsko gmina wiejska sanocki 28 

139 Komańcza gmina wiejska sanocki 18 

140 Sanok gmina miejska sanocki 30 



141 Sanok gmina wiejska sanocki 29 

142 Tyrawa Wołoska gmina wiejska sanocki 28 

143 Zagórz gmina miejsko-wiejska sanocki 19 

144  Zarszyn gmina wiejska sanocki 18 

145 Bojanów gmina wiejska stalowowolski 18 

146 Pysznica gmina wiejska stalowowolski 19 

147 Radomyśl nad Sanem gmina wiejska stalowowolski 18 

148 Stalowa Wola gmina miejska stalowowolski 20 

149 Zaklików gmina miejsko-wiejska stalowowolski 24 

150 Zaleszany gmina wiejska stalowowolski 38 

151 Czudec gmina wiejska strzyżowski 23 

152 Frysztak gmina wiejska strzyżowski 38 

153 Niebylec gmina wiejska strzyżowski 18 

154 Strzyżów gmina miejsko-wiejska strzyżowski 19,55 

155 Wiśniowa gmina wiejska strzyżowski 38 

156 Baranów Sandomierski gmina miejsko-wiejska tarnobrzeski 261 

157 Gorzyce gmina wiejska tarnobrzeski 18 

158 Grębów gmina wiejska tarnobrzeski 168 

159 Nowa Dęba gmina miejsko-wiejska tarnobrzeski 169 

160 Tarnobrzeg miasto tarnobrzeski 170 

RAZEM 6415,53 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


