
………………….., dnia ………………….. 

 
………….……………………………………… 

 ( imię i nazwisko / nazwa firmy/ przedsiębiorcy) 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

(miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę),  

  siedzibę i adres wnioskodawcy,) 

 

……………………………………………….. 

                  (tel. kontaktowy) 

 

……………………………………………….. 

          (numer NIP/ numer REGON/PESEL ) 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, 

ul. Rynek 1  

28-221 Osiek 
 

 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na uprawę maku / konopi włóknistych* w ……….. roku(*) 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii proszę o wydanie 

zezwolenia na uprawę maku / konopi włóknistych (*).  

Uprawa  zlokalizowana będzie na terenie gminy Osiek: 

- na działkach o numerach ewidencyjnych, zgodnie z wykazem działek stanowiącym załącznik nr1 do 

niniejszego wniosku i obejmować będzie powierzchnię .................................. ha,  

przy zastosowaniu maku / konopi włóknistych(*)odmiany ......................................................   

materiału siewnego kategorii elitarny/kwalifikowany(*) w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. 

 

Załączniki: 

1. Wykaz działek ewidencyjnych na których będzie prowadzona uprawa maku/konopi 

włóknistych(*) (załącznik nr1) – ilość sztuk - …… 

2. Oświadczenie wnioskodawcy: że nie był karany za popełnione przestępstwa, o których mowa 

    w art. 63 lub 64 i wykroczenia o których mowa w art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu   

    narkomanii(załącznik nr 2) – ilość sztuk - …… 

3. Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą 

torebki   makówki (dotyczy maku)(załącznik nr 3) – ilość sztuk - …… 

3. Zobowiązanie prowadzącego uprawę do przetworzenia konopi włóknistych we własnym 

    zakresie, o którym mowa w art. 47, ust 3a i 3b ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii ( załącznik 

    wnioskodawcy, jeśli dotyczy,  załącznik nr 4) – ilość sztuk - ……  

4.  Umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa 

     na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/ konopi włóknistej (*) (załącznik 

    wnioskodawcy, jeśli dotyczy)   – ilość sztuk umów - ……….. 

5. Faktura zakupu materiału siewnego maku/konopi włóknistych(*) kategorii kwalifikowany lub 

elitarny w rozumieniu przepisów o nasiennictwie – ilość sztuk faktur - ……….. 

6.  Etykiety  z opakowań materiału siewnego – ilość sztuk etykiet - …….. 

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 30 zł - na podstawie ustawy z dnia 

16.11.2006r. o opłacie skarbowej, uiszczonej na konto Urzędu Miasta  i Gminy w Osieku 

prowadzone przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział w Osieku, o numerze: 

48851700070070070003030090– ilość sztuk - …….. 

8. Oświadczenie wnioskodawcy o ilości materiału siewnego potrzebnego do obsiania 1 ha uprawy 

maku/ konopi włóknistej(*) (załącznik nr 5) – ilość sztuk - ……… 



9. Umowy dzierżawy działek na których będzie prowadzona uprawa maku/konopi włóknistej(*)  

(załącznik wnioskodawcy, jeśli dotyczy)  – ilość sztuk - ………….. 

10.  Inne / wymienić jakie:……………..……………………………………………………………..... 

………………………………………………...…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………...………………………. 

Ilość sztuk (rodzajów)załączników dołączanych do niniejszego wniosku razem - ………….……...….. 

 

 

 

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

( czytelny podpis wnioskodawcy) 

 Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach złożonego wniosku jest GMINA 

OSIEK, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, a w jej imieniu – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek poprzez Urząd 

Miasta i Gminy w Osieku, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodosiek@compumix.pl oraz na adres administratora 

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) przetwarzane będą w celu realizacji 

niniejszego wniosku na podstawie art. 6 ust.1 lit.c,e RODO, ustawy z  dnia 29 lipca 2005r o 

przeciwdziałaniu narkomani , ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz praw pokrewnych, 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podległym podmiotom lub podwykonawcom w 

celu prawidłowej realizacji zadań zleconych, 

5. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, 

6. posiada Pani/Pan pełne prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego dane kontaktowe są na 

stronie internetowej administratora. 

8. podanie danych zawartych we wniosku nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym przyjęcie niniejszego wniosku do dalszego rozpatrzenia. 

  

 

………………………………………….…………………… 

 ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Pouczenie  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) 

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. 

 

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie prowadzona uprawa 

 maku/konopi(*) włóknistych w ………… r. 

 

Nr  nr działki arkusz 

mapy 

obręb powierzchnia 

ewidencyjna,  

w ha 

powierzchnia 

uprawy zgłoszona 

we wniosku, w ha 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Razem powierzchnia ewidencyjna w ha ……………………… 

Razem powierzchnia uprawy zgłoszona we wniosku w ha …………………… 

 

(*) – niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

…………………, dnia ………………….. 

 
………….……………………………………… 

 ( imię i nazwisko / nazwa firmy/ przedsiębiorcy) 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

(miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę),  

  siedzibę i adres wnioskodawcy,) 

 

……………………………………………….. 

                  (tel. kontaktowy) 

 

……………………………………………….. 

          (numer NIP/ numer REGON/PESEL ) 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznania, zeznanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam, że: 

1. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa, o których mowa w art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852; ze zm.), tj.: 

- uprawy wbrew przepisom ustawy: maku, konopi, krzewu koki, bądź uprawy mogąca dostarczyć 

znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, 

- zbioru w brew przepisom ustawy: mleczka makowego, opium, słomy makowej, liści koki, żywicy 

lub ziela konopi innych niż włókniste, 

- przywłaszczenia lub zbiór w celu przywłaszczenia: środków odurzających, substancji 

psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej, 

- kradzieży z włamaniem: środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka 

makowego lub słomy makowej. 

2. Nie byłem(am) karany(a) za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852; ze zm.) tj. 

uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych wbrew przepisom ustawy. 

 

 

 

…............................................................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

*    niepotrzebne skreślić, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 

……………….., dnia ………………….. 

 
………….……………………………………… 

 ( imię i nazwisko / nazwa firmy/ przedsiębiorcy) 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

(miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę),  

  siedzibę i adres wnioskodawcy,) 

 

……………………………………………….. 

                  (tel. kontaktowy) 

 

……………………………………………….. 

          (numer NIP/ numer REGON/PESEL ) 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznania, zeznanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam, że: 

1. Daję należytą rękojmię zabezpieczenia zbioru upraw maku  przed wykorzystaniem do celów innych 

niż określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 852; ze zm.). 

2.Dysponuję pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki makówki, o której 

mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 852; ze zm.).** 

 

 

 

…............................................................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

*    niepotrzebne skreślić, 

** dotyczy zezwolenia na uprawę maku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 

….......................... dn. ..…........ 20...... r. 

…............................................ 

(imię i nazwisko) 

…............................................ 

(miejsce zamieszkania) 

…............................................ 

(seria i numer dowodu osobistego) 

…............................................ 

( wydany przez) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

 

Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele 

określone  w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
 

1) Zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca  przetwarzania  wraz                                                            

z wyposażeniem: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2) Informacje o rodzajach produktów , które będą wytwarzane przez zakład  przetwórczy: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

…............................................................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

*    niepotrzebne skreślić, 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 

 

 

 
….......................... dn. ..…........ 20...... r. 

…............................................ 

(imię i nazwisko) 

…............................................ 

(miejsce zamieszkania) 

…............................................ 

(seria i numer dowodu osobistego) 

…............................................ 

( wydany przez) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznania, zeznanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam, że: 

- do prawidłowego obsiania 1 ha uprawy maku/konopi włóknistej * potrzebne jest /zużyję ...………kg 

materiału siewnego. 

- na zgłoszoną we wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę powierzchnię ……………..ha potrzebne 

mi będzie/zużyję ………..kg materiału siewnego, czyli …………… worki materiału siewnego 

po……….kg. 

 

W związku z powyższym do wniosku dołączam ………………szt. etykiet z worków z materiałem 

siewnym. 

  

 

 

 

…............................................................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

*    niepotrzebne skreślić, 

 

 

 

 

 

 

 


