Pleszew, dnia ................................... r.
.................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa firmy)

.......... .........................................................................................
(miejsce zamieszkania i adres /siedziba wnioskodawcy)

. .................................................................................
..................................................................................
.. ..................................................................................................
(numer PESEL wnioskodawcy)

........... .....................................................................
(numer NIP/numer REGON wnioskodawcy)

Urząd Miasta i Gminy
w Pleszewie
Ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI
WŁÓKNISTYCH/MAKU NISKOMORFINOWEGO
Proszę o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego :
-

nazwa odmiany materiału siewnego kategorii elitarny/kwalifikowalny (*) konopi
włóknistych/maku niskomorfinowego.............................................................................

-

adres miejsca i powierzchnia uprawy (ha)
..........................................................................................................................................

-

nr działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków określonej na podstawie
przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.........................................................

Cel uprawy:..................................................................................................................................

..................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
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 jest świadomy, iż uprawa konopi innych niż wymienione w wniosku
jest zabroniona.
3. Oświadczenie, że uprawa konopi włóknistych prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby przemysłu
włókienniczego,
chemicznego,
celulozowo-papierniczego,
spożywczego,
kosmetycznego,
farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa (*).
4. Zobowiązywanie do przekazywania na żądanie Marszałka informacji dotyczących zakresu i celu
prowadzonej działalności.
5. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania
wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 30,00 zł
7. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany
w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.
8. Etykieta z worka z materiałem siewnym.
9. Wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem numeru działki ewidencyjnej, na której będzie prowadzona
uprawa
10. 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;
11. 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
(tekst jednolity z 2018 r, poz.1030 ze zmianami) składanego do marszałka województwa
wielkopolskiego, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.
-

(*) – niepotrzebne skreślić

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2018r, poz.1030 ze zmianami.)
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.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy z siedzibą przy
u. Rynek 1, 63-300 Pleszew.
2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego
z ustawy z uprawnieniem wynikającym z wydawania zezwolenia na uprawę konopi
włóknistych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą
przechowywane w przypadku wydawania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na
okres 5 lat termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym wydania zezwolenia
na uprawę konopi włóknistych,
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

..…………………………………………….
Data i czytelny podpis

