
Uchwała nr XLIII/824/14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2014 r. 
 
 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na 
terenie województwa wielkopolskiego w 2014 roku oraz rejonizacji tych upraw. 
 
Na podstawie art. 46 ust. 8 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 roku, 
poz. 124 j.t., ze zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
  

Ogólną powierzchnię przeznaczoną w 2014 roku pod uprawy maku niskomorfinowego 
w województwie wielkopolskim ustala się na 102,4 ha.  

 
§ 2 

 
Określa się następującą rejonizację upraw maku niskomorfinowego, z podziałem na poszczególne 
gminy województwa wielkopolskiego: 
 
 
  1)   Blizanów   5.00 ha  
  2)   Chodów   2.00 ha  
  3)   Chrzypsko Wielkie  5.00 ha 
  4)   Czermin    2.00 ha 
  5)   Dąbie   5.00 ha  
  6)   Dobrzyca   5.00 ha  
  7)   Granowo   1.00 ha  
  8)   Grodzisk Wlkp.  3.00 ha  
  9)   Grzegorzew  1.00 ha  
10)   Kłecko   3.00 ha  
11)   Koło-gmina  1.00 ha  
12)   Kuślin   1.00 ha  
13)   Lądek   3.00 ha  
14)   Łobżenica   2.00 ha  
15)   Mieleszyn   2.00 ha  
16)   Mycielin   2.00 ha  
17)   Olszówka   5.00 ha 
18)   Opalenica   1.50 ha 
19)   Pniewy   3.00 ha 
20)   Połajewo   1.00 ha  
21)   Przedecz   3.00 ha 
22)   Rakoniewice  0.90 ha 
23)   Siedlec   5.00 ha 
24)   Słupca-gmina  3.00 ha 
25)   Sompolno   1.00 ha 
26)   Strzałkowo  1.00 ha 
27)   Szamotuły   5.00 ha 
28)   Wągrowiec-gmina  4.00 ha 
29)   Wierzbinek  5.00 ha 
30)   Wolsztyn   5.00 ha 
31)   Wysoka   1.00 ha  
32)   Zagórów   5.00 ha 
33)   Żelazków             10.00 ha  
 



 
§ 3 

 
W 2014 roku nie ustala się ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku innego, niż mak 
niskomorfinowy. 
 
 

§ 4 
 
Ogólną powierzchnię przeznaczoną w 2014 roku pod uprawy konopi włóknistych w województwie 
wielkopolskim ustala się na 411,75 ha. 
 
 

§ 5 
 
Określa się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych z podziałem na poszczególne gminy 
województwa wielkopolskiego: 
 
 
  1)   Chrzypsko Wielkie  30.00 ha 
  2)   Dąbie        5.00 ha 
  3)   Golina     2.00 ha 
  4)   Granowo    30.00 ha 
  5)   Jarocin   50.00 ha 
  6)   Jutrosin     0.25 ha 
  7)   Kazimierz Biskupi  40.00 ha 
  8)   Lwówek               50.00 ha 
  9)   Ostroróg   20.00 ha 
10)   Pakosław   50.00 ha 
11)   Pniewy   50.00 ha 
12)   Sompolno     1.00 ha 
13)   Stęszew   15.00 ha 
14)   Strzałkowo    1.00 ha 
15)   Szamotuły               50.00 ha 
16)   Środa Wlkp.  15.00 ha 
17)   Zaniemyśl     2.50 ha 
 
 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  
 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr XLIII/824/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 marca 2014 r. 
 
 
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na 
terenie województwa wielkopolskiego w 2014 roku oraz rejonizację tych upraw. 
 
 
Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 
roku, poz. 124 j.t., ze zm.), sejmik województwa po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 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 tradycje uprawy 
maku i konopi włóknistych na danym terenie. 

Rejonizacją upraw maku niskomorfinowego w 2014 roku na terenie województwa 
wielkopolskiego objęto wszystkie wnioskujące gminy, w których uprawa ta stanowi wieloletnią 
tradycję i prowadzona będzie wyłącznie na cele spożywcze, natomiast skup będą prowadziły 
podmioty posiadające zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Mając na uwadze 
zagrożenie narkomanią, rolnicy oraz podmioty skupujące mak są obowiązani do przestrzegania 
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W uchwale ustalono wyłącznie ogólną 
powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku niskomorfinowego.  

Skup konopi włóknistych w 2014 roku na terenie gmin objętych rejonizacją będzie 
prowadzony przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, wyłącznie na cele 
włókiennicze i nasiennictwa oraz przez spółkę Steico S.A. z siedzibą w Czarnkowie, wyłącznie na 
potrzeby przemysłu włókienniczego i przemysłu materiałów budowlanych. Podmioty te, jak również 
gminy planujące uprawę konopi włóknistych, zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
 
 
 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 

 
 
 


