
 

 

        Drawsko Pomorskie, dnia ............................20…… r. 
 

 

................................................................................. 
             (imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa firmy) 

 

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

(miejsce zamieszkania i adres /siedziba wnioskodawcy) 

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

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

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

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

               (numer NIP/numer REGON wnioskodawcy)  

Burmistrz  

Drawska Pomorskiego 

          

 

WNIOSEK  

o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych(*) 
 

Zgodnie z art. 47 ust. 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprawę 

maku/konopi włóknistych(*): 

 

- nazwa odmiany materiału siewnego kategorii elitarny/kwalifikowalny (*) maku/konopi 

włóknistych(*)      ............................................................................................................ 

- 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852). 

2. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest świadomy, iż uprawa maku/konopi innych niż 

wymienione we 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. Oświadczenie, że uprawa maku niskomorfinowego będzie prowadzona wyłącznie na 

cele spożywcze i nasiennictwa(*) 



5. Oświadczenie, że uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, będzie 

prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa (*) 

6. Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed 

kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1(*). 

7. Zobowiązywanie do przekazywania na żądanie Marszałka informacji dotyczących 

zakresu i celu prowadzonej działalności. 

8. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do 

reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem). 

9. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 30,00 zł. Nr rachunku 

bankowego dla dokonania ww. opłaty PKO BP SA Drawsko Pomorskie  

85 1020 2847 2424 3009 0000 1402 

10. Faktura zakupu materiału siewnego maku/konopi włóknistych(*) kategorii elitarny albo 

kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z 

opakowań materiału siewnego tych roślin. 

11. Wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem numeru działki ewidencyjnej, na której 

będzie prowadzona uprawa. 

12. Umowa: 

- kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa 

na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/konopi włóknistych(*) lub; 

- sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na 

prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/konopi włóknistych(*) lub; 

13. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852), składanego do marszałka województwa 

zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu. 

 
(*) – niepotrzebne skreślić 

 

Pouczenie: 

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

Art.  47. 1.  Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. 

2.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający: 

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej  

w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
3) (uchylony); 

4) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki 

(makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1; 

5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64,  

i wykroczenia, o którym mowa w art. 65. 

3.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa: 

1) podmiot, dla którego je wydano; 

2) numer kolejny zezwolenia; 

3) odmianę maku lub konopi włóknistych; 

4) powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych; 

5) numer działki, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na której prowadzona będzie uprawa maku lub konopi 

włóknistych; 

6) termin ważności; 

7) datę wydania zezwolenia. 

3a.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z 

własnych upraw, dołącza się zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele 

określone w art. 45 ust. 3. 

3b.  Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3a, zawiera: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi 

włóknistych; 



2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer 

ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany; 

3) zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem; 

4) informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy. 

4.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi 

należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, 

a w szczególności: 

1) nie dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 

ust. 1, lub 

2) był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, lub 

3) był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65. 

5.  Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w 

zezwoleniu. 

6.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń. 

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. 

3.  Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy 

makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

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

psychoaktywne, mleczko makowe lub słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat5 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji 

psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej, sprawca, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

3. Tej samej karze podlega, kto kradnie z włamaniem środki odurzające, substancje psychotropowe, nowe 

substancje psychoaktywne, mleczko makowe lub słomę makową. 

4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia 

wolności do roku. 

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

grzywny. 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) 

informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 

78-500 Drawsko Pomorskie 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Rafała Zdyr, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  

Z IOD można kontaktować się pod adresem mail iod@drawsko.pl. 

Pełna treść informacji o przysługujących Pani/Panu prawach w zakresie ochrony danych osobowych 

znajduje się na stronie BIP pod adresem : http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/ w zakładce RODO. 

 
 

 


