
UCHWAŁA NR LIX/950/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 27 sierpnia  2018 r. 

 

w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na 

terenie województwa podkarpackiego. 

 

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

województwa (t.j Dz.U. z 2018r., poz. 913) oraz art. 48 pkt 2 ustawy z dnia  

13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz. 1295 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

§  1 

 

1. Określa się terminy zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie 

województwa podkarpackiego dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych 

za szkody łowieckie. 

2. Wykaz terminów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

 

§  2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§  3 

Traci moc Uchwała Nr XXI/353/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia terminu zakończenia zbiorów roślin 

uprawnych na terenie województwa podkarpackiego, zmieniona Uchwałą Nr 

XXXIV/626/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2013 r.  

i Uchwałą Nr  XXIX/520/16 z dnia 28 listopada 2016 r. 

§  4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr LIX/950/18 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

   

L.P. Roślina Terminy zakończenia zbioru 

1 bobik 20 września 

2 bób 20 września 

3 brokuł 31 października 

4 buraki cukrowe 30 listopada 

5 buraki pastewne 31 października 

6 cebula 31 sierpnia 

7 cebula na zbiór wiosenny 30 czerwca 

8 cukinia 30 września 

9 dynia 10 października 

10 facelia 31 sierpnia 

11 fasola szparagowa na zielony strąk 30 września 

12 fasola wielokwiatowa karłowa 30 września 

13 fasola wielokwiatowa tyczna 15 października 

14 fasola zwykła na suche nasiona 15 września 

15 gorczyca 20 sierpnia 

16 groch 20 sierpnia 

17 gryka 20 września 

18 jęczmień jary 20 sierpnia 

19 jęczmień ozimy 31 lipca 

20 kalafior 31 października 

21 kapusta 15 listopada 

22 koniczyna na nasiona 30 września 

23 koniczyna na zielonkę 15 października 

24 konopie włókniste 30 września 

25 kukurydza cukrowa  15 października 

26 kukurydza na ziarno 30 listopada 

27 kukurydza na zielonkę lub kiszonkę 10 października 

28 len 31 sierpnia 

29 lucerna na nasiona 30 września 

30 lucerna na zielonkę 15 października  

31 łubin biały 10 września 

32 łubin żółty 10 września 

33 łubin wąskolistny 10 września 

34 mak 31 sierpnia 

35 malina na zbiór letni 31 lipca 



36 malina na zbiór jesienny 15 października 

37 mieszanka zbożowa  31 sierpnia 

38 ogórek 15 września 

39 orkisz 25 sierpnia 

40 owies 31 sierpnia 

41 papryka 30 września 

42 pomidory 30 września 

43 poplony ozime 15 kwietnia 

44 poplony ścierniskowe 31 października 

45 por 15 listopada 

46 por z przeznaczeniem na zbiór wiosenny 5 maja 

47 proso 20 września 

48 pszenica jara 25 sierpnia 

49 pszenica ozima 20 sierpnia 

50 pszenżyto jare 31 sierpnia 

51 pszenżyto ozime 20 sierpnia 

52 rabarbar 15 października 

53 rzepa 20 listopada 

54 rzepak jary 31 sierpnia 

55 rzepak ozimy 31 lipca 

56 rzepik ozimy 15 sierpnia 

57 sałata gruntowa 15 października 

58 sałata gruntowa do późnego zbioru 30 listopada 

59 słonecznik 15 września 

60 soja 30 września 

61 topinambur 30 listopada 

62 topinambur – zbiór wiosenny 30 kwietnia  

63 trawy na nasiona 20 sierpień 

64 truskawki 15 lipca 

65 truskawki powtarzające owocowanie 31 sierpnia 

66 trwałe użytki zielone 31 października 

67 trwałe użytki zielone (siano) 20 września 

68 tytoń 31 sierpnia 

69 warzywa korzeniowe 20 listopada 

70 ziemniaki bardzo wczesne i wczesne 31 sierpnia 

71 ziemniaki późne 10 października 

72 żyto 15 sierpnia 

 



 


