
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 1338/102/15 
Zarządu Województwa Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r. 

UCHWAŁA NR     /   /16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia               2016 roku 
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 
Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.1), w związku z art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz  

po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa pomorskiego pod 
uprawę konopi włóknistych w roku 2016 na 2594,812 ha. 

2. Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych na obszarze województwa 
pomorskiego w roku 2016: 

1) gmina Dzierzgoń – 150 ha, 

2) gmina Gardeja – 150 ha, 

3) gmina Krynica Morska – 150 ha, 

4) gmina Kwidzyn – 150 ha, 

5) gmina Lichnowy – 150 ha, 

6) gmina Luzino – 5 ha, 

7) gmina Malbork – 150 ha, 

8) gmina Miastko – 14 ha, 

9) gmina Mikołajki Pomorskie – 150 ha, 

10) gmina Miłoradz – 150 ha, 

11) gmina Nowy Dwór Gdański – 150 ha, 

12) gmina Nowy Staw – 150 ha, 

13) gmina Prabuty – 150 ha, 

14) gmina Ryjewo – 150 ha, 

15) gmina Trąbki Wielkie – 20,762 ha, 

16) gmina Sadlinki – 150 ha, 

17) gmina Stare Pole – 150 ha, 

18) gmina Stary Dzierzgoń – 150 ha, 

19) gmina Stary Targ – 150 ha, 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 28 i 875. 



20) gmina Sztum – 150 ha, 

21) gmina Ustka – 2,55 ha, 

22) gmina Zblewo – 2,5 ha. 

§ 2 

W 2016 r. na terenie województwa pomorskiego nie ustala się ogólnej powierzchni przeznaczonej 
pod uprawę maku i maku niskomorfinowego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący 

     Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 

                              Jan Kleinszmidt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

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

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, mając na 
względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz 
tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie. 

Wielkość i rejonizację powierzchni uprawy konopi włóknistych ustalono na podstawie 
zgłoszeń producentów planujących uprawę konopi włóknistych na obszarze województwa 
pomorskiego oraz podmiotów posiadających zezwolenie na skup konopi włóknistych z terenu 
województwa pomorskiego. 

Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu 
włókienniczego, chemicznego, celulozowo - papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, 
farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa, a upraw konopi innych niż konopie 
włókniste jest zabroniona 

Na przestrzeni lat określana powierzchnia uprawy konopi włóknistych w województwie 
pomorskim kształtowała się następująco: 1120 ha w 2007 r., 425 ha w 2009 r., 6 ha w 2010 r., 115 
ha w 2011 r., brak upraw w 2012 r., 1,5 ha w 2013 r., około 27 ha w 2014 r., 86 ha w 2015 r. 

Nie zgłoszono informacji dotyczących powierzchni uprawy i rejonizacji maku i maku 
niskomorfinowego na terenie województwa pomorskiego w 2016 r.  

W ostatnich latach określona powierzchni uprawy maku niskomorfinowego w województwie 
pomorskim kształtowała się następująco - 80 ha w 2007 r., 90 ha w 2009 r., 100 ha w 2010 r., 40 ha 
w 2011 r., brak upraw w latach 2012-2014, 5 ha w 2015 r. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby 
przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Natomiast uprawa maku niskomorfinowego może być 
prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. 

Zgodnie z ostatnim Raportem Województwa Pomorskiego za 2014 r. w zakresie 
nadużywania substancji odurzających, przygotowanym przez Eksperta Regionalnego ds. Informacji 
o Narkotykach i Narkomanii powołanego Uchwalą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 
20/260/06 z dnia 10 stycznia 2006 roku zmienioną następnie Uchwałą Zarządu Województw 
Pomorskiego Nr 114/289/10 z dnia 2 lutego 2010 roku, poziom nielegalnego zażywania narkotyków 
i uzależnień jest względnie stabilny. Obserwuje się względne zwiększenie użytkowników 
problemowych w populacji młodzieży oraz stabilizację w pozostałych grupach wiekowych 
nadużywania substancji psychoaktywnych. 

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii projekt 
niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez  

1) Ministra Zdrowia pismem nr ………………….z dnia……………. 
2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem nr ……………………… z dnia …………. 

i zawiera elementy wskazane w przekazanych opiniach. 
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


