
Kto może legalnie posiadać konopie indyjskie 
i ile może ich mieć?
   Osoby dorosłe w wieku 21 lat i starsze mogą 
posiadać do 3 uncji kwiatów lub pączków lub 
do 24 gramów skoncentrowanych konopi 
indyjskich (takich jak olejki i waporyzatory).

   Posiadanie, używanie lub dzielenie się 
konopiami indyjskimi przez osoby poniżej 
21 roku życia jest nielegalne. 

Czy można dzielić się, sprzedawać lub 
handlować konopiami indyjskimi?
   Osoby dorosłe w wieku 21 lat i starsze mogą 
dzielić się do 3 uncji kwiatów konopi lub 
do 24 gramów skoncentrowanych konopi 
indyjskich z innymi osobami dorosłymi w 
wieku 21 lat i starszymi na ich własny użytek. 

   Nie jest legalne dla nikogo, aby:
    Posiadać lub dzielić się więcej niż 

3 uncjami kwiatów konopi indyjskich 
lub 24 gramami skoncentrowanych 
konopi indyjskich.  

    Sprzedawać lub handlować jakąkolwiek 
ilością konopi indyjskich  

    Wręczać lub sprzedawać jakiejkolwiek 
ilości konopi indyjskich osobom poniżej 
21 roku życia.

Czy prowadzenie samochodu po użyciu konopi 
indyjskich lub używanie ich w samochodzie 
jest legalne?
   Nie. Prowadzenie pojazdu pod wpływem 
konopi indyjskich jest nielegalne. 

   Nie jest również legalne 
używanie konopi indyjskich 
w samochodzie, nawet 
jako pasażer lub podczas 
postoju.

Gdzie w stanie Nowy Jork nie wolno palić 
konopi indyjskich lub ich waporyzować?
   Palenie lub waporyzowanie konopi indyjskich 
nie jest dozwolone w tych miejscach:  

    Obszary publiczne budynków 
    Parki
    Plaże i promenady 
    Publiczne pola golfowe 
    Wewnątrz i na terenie 

stadionów sportowych 
    Place dla ruchu pieszego 
    Ogrody publiczne 
    Restauracje 
    Bary

Konopie indyjskie w NYC:  
Co jest legalne?

Konopie indyjskie (marihuana) są dopuszczone do użytku przez osoby dorosłe  
w stanie Nowy Jork (New York State, NYS). 

Osoby dorosłe w wieku 
21 lat i starsze mogą 
posiadać i dzielić się 
(lecz nie sprzedawać) 
do 3 uncji kwiatów lub 

pączków konopi indyjskich 
lub do 24 gramów 

skoncentrowanych konopi 
indyjskich, takich jak olejki 

lub waporyzatory.

Osoby dorosłe 
w wieku 21 lat i 

starsze mogą palić 
lub waporyzować 
konopie indyjskie 

w większości 
miejsc, w których 
dozwolone jest 
palenie tytoniu. 

Program konopi 
indyjskich w stanie 
Nowy Jork został 

rozszerzony. 
Informacje o zmianach 

można znaleźć  
na stronie  

cannabis.ny.gov/
medical-cannabis. 

Sprzedaż konopi indyjskich 
jest dozwolona tylko 

w licencjonowanych przez 
NYS placówkach. Aktualne 

informacje na temat legalnego 
zakupu konopi indyjskich, 

w tym lokalizacje dystrybutorów, 
można znaleźć na stronie 

cannabis.ny.gov/adult-use.

Strefa 
dla palących3 uncje 24 g

Sklep z konopiami 
indyjskimi

Wkrótce otwarcie
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    Samochody i inne pojazdy mechaniczne 
(nawet zaparkowane) 

    Szkoły 
   Zgodnie z prawem federalnym, 
posiadanie lub używanie konopi 
indyjskich w jakiejkolwiek formie na 
terenie federalnym nadal jest nielegalne. 
Prawo NYS przedstawione w tym arkuszu 
informacyjnym nie ma zastosowania na 
terenie federalnym. Więcej informacji na 
temat prawa federalnego można znaleźć na 
stronie fda.gov, wyszukując hasło „cannabis 
regulation” (rozporządzenie w sprawie 
konopi indyjskich).  

   Niektóre prywatne budynki zabraniają 
palenia i waloryzowania w pomieszczeniach. 
Właściciele nieruchomości mogą zabronić 
palenia i waporyzowania konopi indyjskich 
w budynku, ale nie mogą 
zakazać używania kapsułek 
lub posiadania legalnych ilości 
konopi indyjskich w mieszkaniu. 

   Osiedla NYCHA mają 
politykę antynikotynową, która zakazuje 
palenia i waporyzowania tytoniu i konopi 
indyjskich na terenie nieruchomości. 
Mieszkania publiczne, które są częścią 
programu federalnego, podlegają prawu 
federalnemu, które zabrania posiadania 
i używania konopi indyjskich oraz produktów 
z nich pochodzących. 

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?
Więcej informacji na temat prawa i kar 
za naruszenie przepisów, można uzyskać 
na stronie cannabis.ny.gov/adult-use, 
klikając na „Penal Law Fact Sheet” (arkusz 
informacyjny dotyczący prawa karnego).

Skąd mam wiedzieć, czy produkt z konopi 
indyjskich lub miejsce, w którym jest 
sprzedawany, jest legalne?
   Licencjonowane miejsca i produkty 
będą oznaczone logo weryfikacyjnym. 
Licencjonowane produkty są testowane 
i spełniają normy bezpieczeństwa ustalone 
przez Biuro ds. Zarządzania Konopiami 
Indyjskimi (Office of Cannabis Management, 
OCM). W przypadku pytań lub wątpliwości 
dotyczących bezpieczeństwa produktów, 
oznakowania, wpływu produktu na zdrowie, 
nielicencjonowanych miejsc lub sprzedaży 
albo nieuprawnionego użycia, odwiedź stronę 
cannabis.ny.gov/report-an-incident.

Więcej informacji na stronie nyc.gov/health/cannabis.
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