
Zdzieszowice, dnia………………….
………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

………………………………….
(adres zamieszkania lub siedziba firmy)

………………………………….
(telefon kontaktowy)

    Burmistrz Zdzieszowic
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 783) proszę o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych. Uprawa
zlokalizowana będzie miejscowości ............................................................ – gmina Zdzieszowice na
działce  o  numerze  ewidencyjnym  ...................  .........................
i  obejmować  będzie  powierzchnię  ..................................  ha  przy  zastosowaniu
odmiany .................................................................................................................................................
......
materiału  siewnego  kategorii  elitarny  /  kwalifikowany(*)  (zgodnie  z  złożonym  świadectwem
kwalifikacyjnym)  w  rozumieniu  przepisów  o  nasiennictwie  -  zakupionego  u  podmiotu  
z którym podpisana jest umowa kontraktacyjna.

Oświadczam,  że uprawa konopi włóknistych prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby przemysłu
włókienniczego,  chemicznego,  celulozowo-papierniczego,  spożywczego,  kosmetycznego,
farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa(*).

Oświadczam, że jestem świadomy iż uprawa konopi innych niż wymienione jest zabroniona.

Oświadczam, że daję należytą rękojmię zabezpieczenia zbioru tych upraw przed wykorzystaniem
do  celów  innych  niż  określone  w  ustawie,  a  w  szczególności  nie  byłem  (-am)  karany(a)  za
popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63, 64 i 65

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

(*) nie potrzebne skreślić

Załączniki:
1. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 
2. Informacja  o  rodzaju  umowy  albo  o  zobowiązaniu  do  przetworzenia  słomy  konopnej  

na włókno, o których mowa w art. 46 ust. 2
3. Umowa:

 Umowa  kontraktacyjna  zawarta  z  podmiotem  posiadającym  zezwolenie  Wojewody  
na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  skupu  konopi  włóknistych,  niewpisanym  
do  rejestru  uznanych  pierwszych  przetwórców słomy  lnianej  lub  konopnej  na  włókno  
w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych, lub(*)



 Umowa  sprzedaży,  o  której  mowa  w  art.  2  ust.  1  rozporządzenia  Rady  (WE)  
nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi
uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 131), zwanego dalej "rozporządzeniem 1673/2000",
zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w
zakresie  skupu  konopi  włóknistych,  wpisanym  do  rejestru  uznanych  pierwszych
przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji
niektórych  rynków  rolnych,  a  w  przypadku  przetwórcy  pochodzącego  
z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska - uznanym
przez to państwo, lub(*)

 Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. b
rozporządzenia  1673/2000,  zawarta  z  podmiotem  posiadającym  zezwolenie  wojewody  
na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, wpisanym do rejestru
uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu
przepisów  o  organizacji  niektórych  rynków  rolnych,  a  w  przypadku  przetwórcy
pochodzącego  z  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  innego  niż  Rzeczpospolita
Polska – uznanym przez to państwo, lub(*)

2) zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o którym mowa w art. 2 ust. 1
lit.  a  rozporządzenia  1673/2000,  składanego  Prezesowi  Agencji  Rynku  Rolnego,  
w  przypadku  gdy  prowadzący  uprawę  konopi  włóknistych  jest  jednocześnie  wpisany  
do  rejestru  uznanych  pierwszych  przetwórców  słomy  lnianej  lub  konopnej  na  włókno  
w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych(*).

4. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany w
rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.


