
UCHWAŁA NR 344/XXVI/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2020 roku 

 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku  

lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.  

z 2019 r. poz. 852 ze zm.), w związku z art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.). 

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa pomorskiego pod 

uprawę maku niskomorfinowego w roku 2021 na 120 ha. 

2. Ustala się następującą rejonizację upraw maku niskomorfinowego na obszarze województwa 

pomorskiego w roku 2021: 

1) gmina Skarszewy – 120 ha 

§ 2 

W 2021 r. na terenie województwa pomorskiego nie ustala się ogólnej powierzchni 

przeznaczonej pod uprawę maku innego niż mak niskomorfinowy. 

§ 3 

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa pomorskiego pod 

uprawę konopi włóknistych w roku 2021 na 15 285,59 ha. 

2. Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych na obszarze województwa 

pomorskiego w roku 2021: 

 

1. gmina Bobowo – 135 ha 

2. gmina Borzytuchom – 135 ha 

3. gmina Brusy – 135 ha 

4. gmina Bytów –135 ha 

5. gmina Cedry Wielkie – 135 ha 

6. gmina Cewice – 135 ha 

7. gmina Chmielno – 135 ha 

8. gmina Choczewo – 135 ha 

9. m. Chojnice – 36 ha 

10. gmina Chojnice – 135 ha 

11. gmina Czarna Dąbrówka – 145 ha 

12. gmina Czarna Woda – 135 ha 

13. gmina Czarne – 155 ha 



14. gmina Czersk – 135 ha 

15. m. Człuchów – 36 ha 

16. gmina Człuchów – 155 ha 

17. gmina Damnica – 135 ha 

18. gmina Debrzno – 155 ha 

19. gmina Dębnica Kaszubska – 157 ha 

20. gmina Dziemiany – 135 ha 

21. gmina Dzierzgoń – 235 ha 

22. gmina Gardeja – 135 ha 

23. m. Gdańsk – 8,65 ha 

24. m. Gdynia – 6 ha 

25. gmina Główczyce – 135 ha 

26. gmina Gniew – 185 ha 

27. gmina Gniewino – 135 ha 

28. gmina Hel – 36 ha 

29. gmina Jastarnia – 135 ha 

30. gmina Kaliska – 135 ha 

31. gmina Karsin – 135 ha 

32. gmina Kartuzy – 135 ha 

33. gmina Kępice – 135 ha 

34. gmina Kobylnica – 135 ha 

35. gmina Koczała – 159,62 ha 

36. gmina Kolbudy – 135 ha 

37. gmina Kołczygłowy – 135 ha 

38. gmina Konarzyny – 135 ha 

39. gmina Kosakowo – 135,2 ha 

40. m. Kościerzyna – 36 ha 

41. gmina Kościerzyna – 135 ha 

42. gmina Krokowa – 150 ha 

43. gmina Krynica Morska – 36 ha 

44. m. Kwidzyn – 36 ha 

45. gmina Kwidzyn – 135,1 ha 

46. gmina Lębork – 36 ha 

47. gmina Lichnowy – 135 ha 

48. gmina Linia – 135 ha 

49. gmina Liniewo – 136,5 ha 

50. gmina Lipnica – 135 ha 

51. gmina Lipusz – 135 ha 

52. gmina Lubichowo – 135,31 ha 

53. gmina Luzino – 135 ha 

54. gmina Łeba – 36 ha 

55. gmina Łęczyce – 135 ha 

56. m. Malbork – 36 ha 

57. gmina Malbork – 135 ha 

58. gmina Miastko – 147,5 ha 

59. gmina Mikołajki Pomorskie – 135 ha 



60. gmina Miłoradz – 135 ha 

61. gmina Morzeszczyn – 135 ha 

62. gmina Nowa Karczma – 135 ha 

63. gmina Nowa Wieś Lęborska – 135 ha 

64. gmina Nowy Dwór Gdański – 535 ha 

65. gmina Nowy Staw – 135 ha 

66. gmina Osieczna – 135 ha 

67. gmina Osiek – 135 ha 

68. gmina Ostaszewo – 135 ha 

69. gmina Parchowo – 135,5 ha 

70. gmina Pelplin – 135 ha 

71. gmina Potęgowo – 135 ha 

72. gmina Prabuty – 135 ha 

73. m. Pruszcz Gdański – 51 ha 

74. gmina Pruszcz Gdański – 165 ha 

75. gmina Przechlewo – 155 ha 

76. gmina Przodkowo – 135 ha 

77. gmina Przywidz – 135 ha 

78. gmina Pszczółki – 135 ha 

79. m. Puck – 36 ha 

80. gmina Puck – 135 ha 

81. gmina Reda – 36 ha 

82. gmina Rumia – 36,01 ha 

83. gmina Ryjewo – 135 ha 

84. gmina Rzeczenica – 335 ha 

85. gmina Sadlinki – 155 ha 

86. gmina Sierakowice – 135 ha 

87. gmina Skarszewy – 145 ha 

88. m. Skórcz – 36 ha 

89. gmina Skórcz – 135 ha 

90. m. Słupsk – 6 ha 

91. gmina Słupsk – 135 ha 

92. gmina Smętowo Graniczne – 135 ha 

93. gmina Smołdzino – 135 ha 

94. gmina Somonino – 135 ha 

95. gmina Sopot – 6 ha 

96. gmina Stara Kiszewa – 135 ha 

97. gmina Stare Pole – 135 ha 

98. m. Starogard Gdański – 36 ha 

99. gmina Starogard Gdański – 135 ha 

100. gmina Stary Dzierzgoń – 135 ha 

101. gmina Stary Targ – 135 ha 

102. gmina Stegna – 185 ha 

103. gmina Stężyca – 135 ha 

104. gmina Studzienice – 167,13 ha 

105. gmina Subkowy – 135 ha 



106. gmina Suchy Dąb – 135 ha 

107. gmina Sulęczyno – 135 ha 

108. gmina Szemud – 135 ha 

109. gmina Sztum – 135 ha 

110. gmina Sztutowo – 135 ha 

111. m. Tczew – 36 ha 

112. gmina Tczew – 135 ha 

113. gmina Trąbki Wielkie – 135 ha 

114. gmina Trzebielino – 135 ha 

115. gmina Tuchomie – 135 ha 

116. m. Ustka – 36 ha 

117. gmina Ustka – 135 ha 

118. m. Wejherowo – 36 ha 

119. gmina Wejherowo – 135,05 ha 

120. gmina Wicko – 135 ha 

121. gmina Władysławowo – 36 ha 

122. gmina Zblewo – 135 ha 

123. gmina Żukowo – 136,02 ha 

  

  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

§ 5 

Minister Zdrowia oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrazili pozytywne opinie do 

niniejszej uchwały. 

§ 6 

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. 

Zgodnie z § 4 Uchwały nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 27 września 2010 

r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, projekt Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia 

ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji 

tych upraw w 2021 r. w województwie pomorskim, jako projekt aktu prawa miejscowego, 

poddano konsultacjom. W ramach konsultacji przedmiotowy projekt uchwały skierowano  

w celu zaopiniowania do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej 

Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Informację o możliwości zgłaszania 

wniosków i uwag do projektu uchwały zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz rozesłano do gmin województwa pomorskiego. 

Wielkość i rejonizację powierzchni uprawy konopi włóknistych i maku niskomorfinowego 

ustalono na podstawie przedłożonych zgłoszeń od producentów, podmiotów posiadających lub 

ubiegających się o zezwolenie na skup konopi włóknistych oraz urzędów gmin. 

Zgodnie z art. 45 ust. 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 uprawa konopi innych niż konopie włókniste 

jest zabroniona. Natomiast uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być 

prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku 

niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. 

Na przestrzeni lat powierzchnia uprawy konopi włóknistych określona corocznie  

w Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego kształtowała się następująco: 86 ha  

w 2015 r., około 2800 ha w 2016 r., 486,9 ha w 2017 r., 11 061,96 ha w 2018 r.,  4 476,72 ha 

w 2019 r. oraz 3375,0505 ha w 2020 r. Natomiast wskazywana dotychczas powierzchnia 

uprawy maku niskomorfinowego kształtowała się na poziomie 100 ha w 2010 r., 40 ha w 2011 

r., brak upraw w latach 2012-2014, 2016-2017, 5 ha w 2015 r., 23 ha w 2018 r., 2 ha w 2019 r. 

i 40 ha w 2020 r. 

Zgodnie z Raportem Wojewódzkim za 2018 r. zatytułowanym „Monitorowanie Problemu 

Narkotyków i Narkomanii na Terenie Województwa Pomorskiego”, przygotowanym przez 

Eksperta Regionalnego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii powołanego Uchwałą 

Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 20/260/06 z 10 stycznia 2006 r. zmienioną następnie 

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1 114/289/10 z 2 lutego 2010 r., częstotliwość 



stosowania nielegalnych narkotyków (cannabis) pomiędzy rokiem 2011 a 2018 wykazuje 

tendencje nieznacznie wzrostową w większości województwa.  

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii projekt 

niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

1) Ministra Zdrowia pismem nr ZPP.07.174.2020 z dn. 3 listopada 2020 r. 

2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem nr PRR.pr.071.69.2020 z dn. 5 listopada 

2020 r. 

i zawiera elementy wskazane w przekazanych opiniach. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


