Wojciechowice, dnia ..................................
......................................................
(imię i nazwisko / nazwa firmy)

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

WÓJT GMINY WOJCIECHOWICE

Wniosek na wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych*
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2050)

proszę o wydanie zezwolenia na uprawę maku / konopi włóknistych, która zlokalizowana będzie w miejscowości
..............................................

–

gmina

Wojciechowice

na

działce

o

numerze

ewidencyjnym

nr

……….…..................... i obejmować będzie powierzchnię ................................ ha przy zastosowaniu odmiany
............................................... materiału siewnego kategorii elitarny /kwalifikowany w rozumieniu przepisów
o nasiennictwie - zakupionego u podmiotu z którym podpisana jest umowa kontraktacyjna.
Oświadczam, że:
a) uprawa maku niskomorfinowego będzie prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa
b) uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego,
celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa
Oświadczam, że daję należytą rękojmię zabezpieczenia zbioru tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych
niż określone w ustawie, a w szczególności
a) dysponuję pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której
mowa w art. 48 ust 1,
b) nie byłem(am) karany(a) za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64
c) nie byłem(am) karany(a) za popełnienie wykroczenia, o którym mowa a art. 65
Oświadczam, że dostarczę w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy kontraktacyjnej i zakupu nasion:
1. Umowę kontraktacyjną zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności w zakresie
skupu maku / konopi włóknistych.
Załączniki:
1. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej

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

Wniosek wymaga wniesienia opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej ( t.j Dz.U z 2016 poz. 1827 )w wysokości 30,00 zł
Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie,
z wyjątkiem konopi włóknistych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, żywicę lub ziele
konopi innych niż włókniste.
Art. 64. 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

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)
Administratorem Państwa danych jest Gmina Wojciechowice.
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
urzad@wojciechowice.com.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na
uprawę maku niskomorfinowego, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii.
4)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do
zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
5)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6)
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)
w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem
prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na
rozpoznanie sprawy.
9)
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

