
             ……….……………………………… 
 
 
            Miejscowość, data  

/imię i nazwisko lub nazwa firmy/  
………………………………….  
/adres zamieszkania lub siedziba firmy/  
………………………………….  
/telefon kontaktowy/  

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
ul. Rajska 22 

32-048 Jerzmanowice  
 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH 

 

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na uprawę 

konopi włóknistych.  

kategoria elitarny / kwalifikowany* na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 

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

w miejscowości ………................... ……………………………………………………………………. 

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

1) Odmiana konopi…………………………………………………………....…………………………. 

2) Powierzchnia uprawy konopi………………………………………………………………………….  

3) Informacja o rodzaju umowy /albo zobowiązaniu/ do przetwarzania słomy konopnej na 

włókno…………………………………………………………………….................. ………………..... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

……….………………………………………..          
Data i podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 
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Oświadczam, że nie byłam (em) karana (y) za popełnienie przestępstwa, o którym mowa  

w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.).  

  

……….………………………………………..           
Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – opłatę skarbową w kwocie 30,00 zł  
2. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany oraz 

etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.  
3. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na 

prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązanie do przetworzenia konopi 
włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz. U. z 2019r., poz. 783 ze zm.), składane do marszałka województwa 
właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.  

4. Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45. ust. 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.) – w 
przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw. Wymogi formalne w 
tym zakresie określa art. 47 ust. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz. U. 
z 2019r., poz. 852 ze zm.).  

 

 

1Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia z siedzibą w 
Jerzmanowicach przy ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, NIP:513-024-79-83, REGON: 
000535043, tel 12 3895 247. 
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
marcin@informatics.jaworzno.pl. 
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz 
archiwizacji stosownej dokumentacji. 
4.Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pracowników jest art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. 
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożnością rozpatrzenia 
wniosku i rozpoczęcia postępowania administracyjnego. 
6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa. 
7.Dane przechowywane będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. 
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania 
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 
8.Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, 
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w 
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, wycofanie zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z 
przepisami prawa do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.   
 


