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Zielona G6ra, 03 kwietnia 2018 r.

Pani, Pan
Burmistrz, Wojt
Miasta, Miasta i Gminy, Gminy
wg rozdzielnika

Uprzejmie informuj?, ze Sejmik Wojewodztwa Lubuskiego uchwala, Nr XLI11/645/18 z dnia
26 marca 2018 r. wsprawje_okjB§lenia og6lnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi
wtoknistych w wojewbdztwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018, na podstawie art. 18

pkt 1 i20ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadziewojewbdztwa (Uz. tJrz-20-1ZjLpoz^2096z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii
(Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z p6zn. zm.), po zasi?gni?ciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi - w 2018 roku na terenie wo]ew6dztwa lubuskiego - okreslit ogblnq powierzchni?
przeznaczona^pod uprawy konopi wtoknistych na 7.480,11 ha oraz ustalit ich rejonizacj?.
W 2018 roku na terenie wojew6dztwa lubuskiego nie zostata okreslona ogolna powierzchnia
przeznaczona pod upraw? maku.

Rejonizacji upraw konopi wtoknistych dokonano mi?dzy innymi wuzgodnieniu z Bio-Eko Spolka^
z o.o. w Olsztynie, kt6ra posiada zezwolenie Marszalka Wojewodztwa Lubuskiego na prowadzenie
dzialalnoSci w zakresie skupu konopi wtoknistych na terenie gmin wojewodztwa lubuskiego obj?tych
rejonizacji upraw konopi wtoknistych w danym roku, ktora poinformowata, ze w 2018 rok planuje
zawrzec umow? kontraktacyjn^w Pani/Pana gminie- o areale 100 ha.

Jednoczesnie nadmienia si?, ze na podstawie art. 46 ust. 2 ww. ustawy o przeciwdziataniu
narkomanii - uprawa konopi wtoknistych moze by6 prowadzona na okreslonej powierzchni,
wwyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na upraw?, przy zastosowaniu materiatu siewnego

kategorii elitamy albo kategorii kwalifikowany wrozumieniu przepis6w o nasiennictwie oraz dodatkowo:
umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadajacym zezwolenie marszalka wojewbdztwa na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie skupu konopi wtoknistych lub zobowiazania do przetworzenia

konopi wtoknistych we wlasnym zakresie na cele okreslone wart. 45 ust. 3, skladanego do marszalka
wojew6dztwa wtaSciwego dla miejsca potozenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich
wysiewu.

Zgodnie z art. 4 pkt 5 ww. ustawy o przeciwdziataniu narkomanii, w wojewbdztwie lubuskim

moga^ byd uprawiane wytapznie odmiany konopi wtoknistych - rosliny z gatunku konopie siewne
(Cannabis sativa L),

w ktorych suma zawartosci delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu

tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujacych
wierzchotkach ro§lin, z ktorych nie usuni?to zywicy, nie przekracza 0,20% w przeiiczeniu na sucha^
mas?.

Rolnicy z wojew6dztwa lubuskiego planujacy upraw? konopi wtoknistej sa, zobowiqzani
do przestrzegania ustawy o przeciwdziataniu narkomanii.
W mysl art. 50 wyzej cytowanej ustawy, nadz6r nad uprawami maku i konopi wtoknistych
sprawuje w6jt (burmistrz, prezydent miasta) wlaSciwy ze wzgl?du na miejsce potozenia tych upraw.

Szczeg6lowy wykaz plantator6w konopi wtbknistych z terenu Waszej gminy (adres,
powierzchnia oraz miejsce uprawy) prosz? przekazac do 31 maja br. do Departamentu Rolnictwa,

Zasobow Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urz?du Marszatkowskiego Wojew6dztwa Lubuskiego
w Zielonej G6rze, ul. Podgorna 7, tel.68 4565 475 (e-mail: sekretariat.dw@lubuskie.pl,
a.markiewicz@lubuskie.pl).

W zataczeniu przesytam kserokopi? powyzszej uchwaty Sejmiku Wojew6dztwa Lubuskiego,
ktora wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojew6dztwa
Lubuskiego.
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