
UCHWAŁA NR 1338/102/15 
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 29 grudnia 2015 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchw ały Sejmiku 
Województwa Pomorskiego dotycz ącej okre ślenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistyc h oraz rejonizacji tych 
upraw w roku 2016 w województwie pomorskim 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1392), Uchwały nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 roku 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 (Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego 
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych 
oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie pomorskim, stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, zwanego dalej „Projektem”. 

§ 2. 1. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, zostaną przeprowadzone w następujących formach: 

1) zamieszczenie Projektu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.bip.pomorskie.eu w zakładce w zakładce 
Ogłoszenia i komunikaty, 

2) zamieszczenie Projektu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, 

3) skierowanie Projektu do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej Rady 
Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.  

2. Uwagi i wnioski do Projektu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej. 

3. Uwagi i wnioski do konsultowanego Projektu przyjmowane będą: 

1) w Sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2, I piętro, pokój nr 100, 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dros@pomorskie.eu, 

§ 3. 1. Za przeprowadzenie konsultacji Projektu odpowiedzialny jest Departament Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

2. Po przeprowadzonych konsultacjach Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedłoży Zarządowi Województwa Pomorskiego 
sprawozdanie z konsultacji. 

§ 4. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust 2,  
Projekt zostanie przekazany Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu 
zaopiniowania. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 
 



 
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. 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej 
powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw 
corocznie dodatkowo kierowany jest do zaopiniowania do Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
do 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. 

§ 4 Uchwały nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 roku 
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, nakłada obowiązek skierowania 
do konsultacji projekty aktów prawa miejscowego m.in. do wojewódzkiej rady działalności pożytku 
publicznego. 

Dodatkowym argumentem do przeprowadzenia powyższych konsultacji są przewidywane 
dopłaty ze środków unijnych skierowane do prowadzących uprawę konopi włóknistych. 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych nie tylko umożliwi zapoznanie się z projektem aktu 
prawa miejscowego ale przede wszystkim pozwoli na przekazanie uwag bądź wniosków 
w konsultowanej sprawie.  
 


