
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/565/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2013 roku 

w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych  
oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2013 roku  

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 124 t.j.), art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. z 2001 roku 

Nr 142, poz. 1590: ze. zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku niskomorfinowego w 2013 roku 

w województwie małopolskim określa się na 21,6 ha.  

§ 2. Rejonizację upraw maku niskomorfinowego w 2013 roku w województwie małopolskim z podziałem 

na poszczególne gminy określa załącznik Nr 1 do uchwały.  

§ 3. W 2013 r. na terenie województwa małopolskiego nie ustala się ogólnej powierzchni przeznaczonej 

pod uprawę maku innego niż mak niskomorfinowy.  

§ 4. Ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę konopi włóknistych w 2013 r. na terenie województwa 

małopolskiego ustala się na 58,60 a.  

§ 5. Rejonizację upraw konopi włóknistych w 2013 roku w województwie małopolskim z podziałem na 

poszczególne gminy, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego  

Kazimierz Barczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 marca 2013 r.

Poz. 1832



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIII/565/13 

Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 25 lutego 2013 roku 

 

 
 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego  

Kazimierz Barczyk 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIII/565/13 

Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 25 lutego 2013 roku 

 

 
 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego  

Kazimierz Barczyk 
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