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UCHWAŁA NR C4,15 2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 3 1.4.4,4 ero
2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia
ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych
upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz § 3 załącznika do uchwały

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. nr l/13/2014 w sprawie przyjęcia

„Regulaminu

konsultowania

aktów

prawa

miejscowego

z

organizacjami

pozarządowymi

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Opolskiego", Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

*1
1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia

ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji

tych upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego celem skierowania go do
konsultacji społecznych,

2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni

przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r.
na terenie województwa opolskiego stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Rozpoczęcie konsultacji społecznych nastąpi 9 lutego 2022 r. Konsultacje będą trały 14 dni.
2. Konsultacje społeczne odbędą się w trybie podstawowym zgodnie z § 4 „Regulaminu
konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Opolskiego".

3. Uwagi i wnioski do projektu uchwały, o której mowa w § 1 powinny zostać przesłane za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesiane za pośrednictwem poczty lub złożone

osobiście.

§3
Podmiotem odpowiedzialnym do przeprowadzenia konsultacji społecznych jest Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego .

4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Dyrektorowi
Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła ....................
Zuzanna Donath — Kasiura

Zbigniew Kubalańca
Szymon Ogfaza .................

Antoni Konopka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego ds. zdrowia oraz ministra właściwego ds. 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.

Mając na względzie zapisy uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
28 listopada 2014 r. nr 1/13/2014 w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego" zasadnym jest
przeprowadzenie dodatkowych konsultacji przedmiotowego projektu celem zapewnienia możliwości
szerszego udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest określenie ogólnej

powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw
w 2022 r. na terenie województwa opolskiego niż wynika to bezpośrednio z procedury określonej
w art. 46 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uchwała została opracowana na podstawie § 3 Regulaminu konsultowania aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego decyzję
o przyjęciu projektu dokumentu stanowiącego akt prawa miejscowego i rozpoczęciu konsultacji
podejmuje Zarząd w formie uchwały, która określa:

a)
b)
c)
d)
e)

przedmiot konsultacji,
harmonogram konsultacji wraz z terminami,
tryb przeprowadzenia konsultacji,
formy przeprowadzenia konsultacji,
podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji, w szczególności komórki
organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego lub organizacje pozarządowe.

Mając powyższe na uwadze, niniejszą uchwałą przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku
i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego celem
skierowania go do konsultacji społecznych zgodnie z ww. regulaminem.
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Załącznik do Uchwały nr C415
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia
2022 r.
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UCHWAŁA NR ....................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
z dnia .................... 2022r.

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), Sejmik Województwa
Opolskiego uchwala co następuje:
§ 1. 1. W 2022 r. na terenie województwa opolskiego określa się ogólną powierzchnię

przeznaczoną pod uprawy maku niskomorfinowego na obszarze 5 ha w Gminie

Popie lów.

2. W 2022 r. na terenie województwa opolskiego nie określa się ogólnej powierzchni
przeznaczonej pod uprawy maku innego niż mak niskomorfinowy.
§ 2. W 2022 r. na terenie województwa opolskiego określa się ogólną powierzchnię
przeznaczoną pod uprawy konopi włóknistych na obszarze 3 966 ha, w tym:
1) Gmina Baborów —57 ha
2) Gmina Biała —66 ha
3) Gmina Bierawa —56 ha
4) Gmina Branice —56 ha
5) Gmina Brzeg — 16 ha
6) Gmina Byczyna —66 ha
7) Gmina Chrząstowice —56 ha
8) Gmina Cisek —56 ha
9) Gmina Dąbrowa —56 ha
10) Gmina Dobrodzień — 57 ha
11) Gmina Dobrzeń Wielki — 56 ha
12) Gmina Domaszowice — 57 ha
13) Gmina Glogówek —57 ha
14) Gmina Głubczyce —61 ha
15) Gmina Gluchołazy —57 ha
16) Gmina Gogolin —57 ha
17) Gmina Gorzów Śląski — 66 ha
18) Gmina Grodków — 56 ha

19) Gmina lzbicko —56 ha
20) Gmina Jemielnica —56 ha
21) Gmina Kamiennik —56 ha
22) Gmina Kędzierzyn-Koźle — 16 ha

23) Gmina Kietrz —56 ha
24) Gmina Kluczbork —66 ha
25) Gmina Kolonowskie — 56 ha
26) Gmina Komprachcice — 56 ha

27) Gmina Korfantów — 56 ha

28) Gmina Krapkowice —56 ha
29) Gmina Lasowice Wielkie — 56 ha

30) Gmina Leśnica —57 ha
31) Gmina Lewin Brzeski —58 ha
32) Gmina Lubrza —56 ha
33) Gmina Lubsza —68 ha

34) Gmina Łambinowice —56 ha
35) Gmina tubniany —58 ha
36) Gmina Murów — 56 ha
37) Gmina Namysłów — 56 ha

38) Gmina Niemodlin —56 ha
39) Gmina Nysa —56 ha

40) Gmina Olesno —56 ha
41) Gmina Olszanka — 56 ha

42) Gmina Opole — 18 ha

43) Gmina Otmuchów —56 ha
44) Gmina Ozimek —56 ha
45) Gmina Paczków — 56 ha

46) Gmina Pakosławice —56 ha
47) Gmina Pawłowiczki — 56 ha

48) Gmina Pokój — 56 ha
49) Gmina Polska Cerekiew — 56 ha

50) Gmina Popielów — 63 ha
51) Gmina Praszka —56 ha

52) Gmina Prószków —56 ha

53) Gmina Prudnik —56 ha
54) Gmina Radtów —56 ha
55) Gmina Reńska Wieś — 56 ha

56) Gmina Rudniki —57 ha
57) Gmina Skarbimierz —60 ha
58) Gmina Skoroszyce — 58 ha

59) Gmina Strzelce Opolskie — 56 ha
60) Gmina Strzeleczki — 62 ha
61) Gmina Świerczów —56 ha
62) Gmina Tarnów Opolski — 56 ha
63) Gmina Tulowice —56 ha
64) Gmina Turawa —56 ha
65) Gmina Ujazd —56 ha
66) Gmina Walce — 76ha
67) Gmina Wilków — 56 ha
68) Gmina Wolczyn —56 ha
69) Gmina Zawadzkie —56 ha
70) Gmina Zdzieszowice — 56 ha
71) Gmina Zębowice —56 ha.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego ds. zdrowia oraz ministra właściwego ds. 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.

Powierzchnia upraw maku i konopi włóknistych określona została na podstawie zgłoszeń
właściwych miejscowo urzędów gmin, a także Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
w Poznaniu oraz trzech podmiotów gospodarczych. Z otrzymanych informacji wynika, że rolnicy
z terenu województwa opolskiego są zainteresowani uprawami maku niskomorfinowego jedynie na

terenie Gminy Popielów na łącznej powierzchni 5 ha. Natomiast chęć upraw konopi włóknistych
zgłoszono we wszystkich 71 gminach z terenu województwa opolskiego na łączną powierzchnię —

3 966 ha.
Mając na uwadze otrzymane zgłoszenia Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z pismem nr DRW-I.7160.1.11.2021.MKC z dnia 13 grudnia

2021 r. w sprawie przestania informacji dotyczącej ewentualnych zanotowanych w 2021 r.
w województwie opolskim przypadków nielegalnych upraw maku i konopi indyjskich w innych
istniejących uprawach. Z przesianej przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu odpowiedzi (pismo
nr KR II NiPSK.5446.12/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.) wynika, że w 2021 r. nie odnotowano takich

zgłoszeń.
Z uwagi na powyższe po dokonaniu analizy zebranych zgłoszeń, a także mając na względzie

fakt zagrożenia narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję

uprawy, jak również możliwość prowadzenia przez rolników alternatywnych kierunków upraw,
proponuje się w 2022 r. następującą rejonizację i powierzchnie upraw:

a) maku niskomorfinowego:
1. 5 ha — Gmina Popielów
b) konopi włóknistych:
1. 16 ha — Gmina: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle
2. 18 ha — Gmina Opole
3. 56 ha — Gmina: Bierawa, Branice, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki,
Grodków, lzbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kietrz, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów,

Krapkowice, Lasowice Wielkie, Lubrza, tambinowice, Murów, Namysłów, Niemodlin,
Nysa, Olesno, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakostawice, Pawlowiczki, Pokój,
Polska Cerekiew, Praszka, Prószków, Prudnik, Radtów, Reńska Wieś, Strzelce Opolskie,

Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Wilków, Wołczyn, Zawadzkie,
Zdzieszowice, Zębowice

4. 57 ha — Gmina: Baborów, Dobrodzień, Dornaszowice, Glogówek, Głucholazy, Gogolin,
Leśnica, Rudniki
5. 58 ha — Gmina: Lewin Brzeski, tubniany, Skoroszyce
6. 60 ha — Gmina Skarbimierz
7. 61 ha — Gmina Glubczyce
8. 62 ha — Gmina Strzeleczki
9. 63 ha — Gmina Popielów
10. 66 ha — Gmina: Biała, Byczyna, Gorzów Śląski, Kluczbork

11. 68 ha — Gmina Lubsza
12. 76 ha — Gmina Walce.

Projekt uchwały został przekazany przy piśmie z dnia 19 stycznia 2022 r. nr
DRW-I.7160.1.11.2021.MKC do zaopiniowania przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Przedmiotowy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Zdrowia przy
piśmie nr ZPP.07.12.2022.AK z dnia 24 stycznia br. oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy piśmie

nr DRR.pr.071.9.2022 z dnia 25 stycznia br. Ponadto projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień.
Biorąc pod uwagę fakt, że akt ten odnosi się do terenu całego województwa czyli do obszaru
działania Sejmiku Województwa Opolskiego, należy uznać go za akt prawa miejscowego powszechnie

obowiązującego i tym samym podać do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku

Urzędowym Województwa Opolskiego.

