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2. Cechy zespołowe: 

l) ogólna powierzchnia gruntów. 

l) fakt posiadania : instalacji doprowadzającej wodę. 
trójfazowego napięcia elektrycznego. ciągnika dwu
osiowego, 

3) wartość sprzedanych produktów jednostkom uspo
łeczni onym w 1985 r. w tys. zł, 

.) podstawowe źródło dochodów gospodarstwa domo· 
wego, 

5) licZ bd hektarów przeliczeniowych. 
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Wymieniony zakres informacji zostanie wzbogacony 
na etapie opracowania o następujące dane ze spisu rolni
czego: 

- powierzchnia użytków rolnych, 

- bydło ogółem, w tym krowy, 

- trzoda chlewn~, 

owce, 

konie. 
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ROZPORZĄDZENIB RA DY MINTSTROW 

z dnia 10 września 1985 r. 

w sprawie trybu \v )' konywanla nadzoru n ad uprawami maku I konopI, IZclegóiowycb zasad niszczenIa upraw 
maku i konopi oraz słomy makowej lub przejęcia Jej na rzecz Skarbu Państwa. 

N a pod s tawie a rt. 12 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1985 r. o zdpobiegdn iu narkomanii (Dz. U- Nr ., poz. 15 
i Nr 15, PO? __ 66) -za r ządza się, co następu je: 

§ l. N ar:!zÓi nad uprawami maku i konopi sprawują 
tereno we org an y ad ministracji p ćulstwowej o właści

wośc i szczególnej d o spraw rolnictwa stopnit! podstawo
wego, ZWJne dale j "terenowymi organami administracji 
państw cJV, ej" , współrlz ia la jqc w tym zakresi e z organami 
i jedn ostk ami org an izacyjnymi podległymi Ministrowi 
Spra w \Vewnę t rzp.'{ch , ze służbą zdrowia oraz organiza
cjami s p<1 ł ec z!1 ym i d ziałającymi na rzecz zapobiegania 
narkomć;nii . 

§ 2. \'II czas ie wykonywania czynności nadzoru nad 
upraw il mi tn Qku i k (;;lOpi te renowy organ administracji 
pat'lstw owe j, pr acown ik urzędu tego organu lub inna 
os oba upoważl~iona przez ten org an są uprawnieni do: 

1) WCis ci ~ na ga,nty, na któryc h s'l prowadzone uprawy 
mil 1w i konopi , oraz dojścia do tych gruntów przez 
inne nieruchomośc i, 

2) kon troli dok umentów uprawni ając ych do prowadze
nia upraw maku i konopi, 

3) żąd<! nia wyjaśnień i oświadczeń od posiadacza upra
wy ma ku i konopi. 

§ 3. Osoby uprawnione do nadzoru mają obowiązek 
okazania legi tymacji służbowej lub upoważnienia do wy
konyw an ia nildzoru, wydanego przez terenowy organ 
admil1istr ac ji państwowej. 

§ 4. I. \'II razie stwierdzenia p rowadzenia upraw 
maku i konopi beZ zE'zwolenia i bez umowy kontraktacji 
albo niedotrzymania warunków, o których mowa wart. 10 
ust. 4 pkt '1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapohie
ganiu nark0manii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66), 
uprawy Ir ak u i kon o pi podlegają zniszczeniu przez za
oranie lub p.rzekoD':1I1ie gruntu, 

2. Zniszczenia upraw, o których ffiOWlł w ust. 1, 
dokonu je jerlnnshd organizacyjnd lub osoby fizyczne 
wyzniloone p~ t e Z terenow y Ol gan administracji pań

atwowcj. 

3. Koszty zniszczenia upraw maku i konopi obclą

ł.ajl\ posiadacza gruntu, na którym uprawy te są pro
wadzone. 

f 5. 1. Słoma makowa pochodząca z upraw, o któ
rych mowa w § 4 ust. l, podlega zniszczeniu przez spal e
nie. Przepisy § 4 ust. 2 i 3 stosu je się odpowiednio, 

2. Spalenia słomy makowej d okonuje się w miejscu 
czasie określonym przez terenowy organ administracji 

panstwowej, w obecności przedstawiciela tego organu. 

§ 6. 1. Jeżeli słoma makowa, o której mowa w § 5 
ust. L może być zagospodarowana na cele przemysłowe, 

podlega przejęciu na rzecz Skarbu Państwa bez odszk o
dowania w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj
nym w administracji. 

2. Słoma makowa, o której mowa w ust. 1, podlega 
przekazaniu nieodpłatnie jednostce gospodarki uspołecz

nionej uprawnionej do obrotu tą słomą. 

§ 7. 1. Słoma makowa, pochodząca z upraw maku 
prowadzonych przez rolników indywiduąlnycb na cele 
spożywcze na gruntach przyzagrodowych na powier'l,'h
Dl nie przekraczającej 20 mI na podstawie uzyskanych 
zezwolen, nie przekazana odpłatnie jednostce gospodarki 
uspołecznionej uprawnionej do obrotu fJomą makową~ 

podlega zniszczeniu przez spalenie. 

2. Do zniszczenia słomy makowej, o której mowa 
w ust. 1. je5t obowiązany jej posiadacz, niezwłocznie po 
zbiorze ma ku. 

§ 8. Kontrolę zniszczenia słomy makowej wykonuje 
sołtys. Sołtys składa terenowemu organowi administracji 
panst wowe i. w ll<;tolonym przez ten organ te rminie, wy
kaz rolników, któlzy dokonali zniszczenia słomy makowej. 

~ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów. w z. Z. Mes~nel 


