
Uchwała nr …./19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

      z dnia ……… 2019 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej  
pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019  
w województwie mazowieckim 
 
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 2019 r. poz. 512) oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.   
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669) – uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r.  
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim w § 2: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa 
mazowieckiego pod uprawy konopi włóknistych w roku 2019 na 2 101,19 ha.”; 

2) w ust. 2 pkt 21 otrzymuje brzmienie: 
,,21) Gmina Sarnaki – 1,55 ha;”; 

      3) w ust. 2 w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32   
            w brzmieniu: 

„32) Gmina Długosiodło – 4,30 ha.”. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw  
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 
w województwie, zadania realizowane dotychczas przez Wojewodę, wynikające  
z art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, od dnia 1 sierpnia  
2009 r. należą do zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego. Określanie ogólnej 
powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych  
oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 pozostaje w kompetencjach Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 

Uchwała nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określania ogólnej 
powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych  
oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 została podjęta w dniu 19 lutego 2019 r. 

W związku z koniecznością uzupełnienia ogólnej powierzchni przeznaczonej  
pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych o dodatkową powierzchnię 4,90 ha 
na terenie Gminy Długosiodło i Gminy Sarnaki niezbędne jest podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie 
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku. 
 Przy ocenie wielkości powierzchni upraw wzięto pod uwagę wymagane prawem 
kwestie, tj: zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie wyłącznie na cele spożywcze, 
nasiennictwa oraz na zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję 
uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie. 
 Zbiory upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych zabezpieczają umowy 
kontraktacyjne zawarte z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych. 
 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 19 lutego 2019 r. został zaopiniowany pozytywnie przez Ministra Zdrowia, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mazowiecką Radę Pożytku Publicznego. 
 
 

 


