
                   Wołomin, dnia                                 r. 
 

 

BURMISTRZ WOŁOMINA 

ul. Ogrodowa 4 

05-200 Wołomin 

 

 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU/KONOPI WŁÓKNISTYCH 

 
Na podstawie art. 47 ust.1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,  

wnoszę o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku. 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 
1. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub art. 64, 

lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

2. Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed  kradzieżą 

torebki makówki / słomy konopnej. 

3. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest świadomy, iż uprawa konopi innych niż wymienione w wniosku 

jest zabroniona. 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko / nazwa (nazwa przedsiębiorcy) 

 

 

 

Adres zamieszkania lub siedziba: 

Ulica Numer budynku 

 

 

 

Numer lokalu 

 

 

 

Miejscowość Kod pocztowy 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu Adres e-mail 

Dane dotyczące uprawy: 

 Nazwa miejscowości Gmina 

Numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków 

Odmiana konopi włóknistych 

Powierzchnia uprawy konopi włóknistych 

Informacja o rodzaju umowy albo informacja o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na 

włókno 

 

 

 

 

 



4. Oświadczenie, że uprawa konopi włóknistych prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby przemysłu 

włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, 

farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. 

5. Zobowiązywanie do przekazywania na żądanie Marszałka informacji dotyczących zakresu i celu 

prowadzonej działalności. 

6. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

7. Dowód należnej opłaty skarbowej w wysokości 30,00 zł za wydanie zezwolenia (ustawa o opłacie 

skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - Załącznik Część III pkt 29 ust. 1). 

8. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii 

kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego 

tych roślin. 

9. Etykieta z worka z materiałem siewnym. 

10. Wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem numeru działki ewidencyjnej, na której będzie prowadzona 

uprawa. 

11. Umowa: 

- kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie 

działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub; 

- sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie 

działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub; 

12. Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie, na cele określone w art. 

45 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, składanego do 

marszałka województwa wielkopolskiego, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu. 
 

 

Uwaga: 

Załączniki - umowa kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych mogą 

występować zamiennie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        .................................................... 

           data i podpis wnioskodawcy 
 
 

 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie,  

z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście 

koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste. 

Art. 64. 1. Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe 

lub słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 65. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze 

grzywny.  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:   



1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski 

w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin; 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych osobowych, e-mail: 

iod@wolomin.org.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wystawienia Decyzji administracyjnej 

dotyczącej zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. Ogólnego 

Rozporządzenia RODO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony i uczestnicy postępowań, organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów obowiązującego prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z 

którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w 

Urzędzie systemów informatycznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych; 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych; 

7. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania;  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją 

niepodania przez Panią/Pana tych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia 

wniosku;  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

                                                                                            


