
                                    WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 
                             NA UPRAWĘ MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH

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

                                        (miejscowość, data)
…..........................................
               (imię i nazwisko)

….........................................
            (miejsce zamieszkania)

….........................................                                    BURMISTRZ ZIĘBIC
                      (PESEL)                                                                            ul. Przemysłowa 10
                                                                                 57-220 Ziębice
….........................................
                (numer telefonu)
                                                                                 
                                                                               
                                                                                      
  Wnoszę o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych* w roku ...................
Informuję, że zamierzam uprawiać mak/konopie włókniste* odmiany ..................................
na działce (działkach) gruntu oznaczonej(ch) numerem .........................................................
w miejscowości ................................................obręb .............................................................
o powierzchni .................................. ha.

Do wniosku dołączam:                                                             

1.  oświadczenie  wnioskodawcy o niekaralności  za popełnione przestępstwa i  wykroczenia 
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 30 zł.

* niepotrzebne skreślić

 

                                                                                                                                                     ….............................................
                                               (podpis czytelny)

Na podstawie art. 1ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op łacie skarbowej (Dz. U. z 2016 . poz 1827 ze zm.) wydanie 
zezwolenia podlega opłacie skarbowej, której wysokość zgodnie z pkt. 29 ppkt 1 -- części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006  
r.  wynosi  30,00 zł. Wpłatę opłaty skarbowej należy dokonać  w kasie  Urzędu Miejskiego w Ziębicach lub na  rachunek bankowy GBS 
Strzelin 49 9588 0004 0000 5555 2000 0010 



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

…............................................
                     (imię i nazwisko)

…............................................
               (miejsce zamieszkania)

…............................................
         (seria i numer dowodu osobistego)

…............................................
                      ( wydany przez)

   

       
                                                 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

     Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że:
1.  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 (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 224 ze zm.) **
2. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) tj.
uprawy: maku, konopi, krzewu koki
zbioru:  mleczka  makowego,  opium,  słomy makowej,  liści  koki,  żywicy lub  ziela  konopi 
innych niż włókniste
przywłaszczenia:  środków  odurzających,  substancji  psychotropowych,  mleczka  makowego 
lub słomy makowej
kradzieży  z  włamaniem:  środków  odurzających,  substancji  psychotropowych,  mleczka 
makowego lub słomy makowej.
3. nie byłem(am) karany(a) za popełnienie wykroczenia,  o którym mowa w art. 65 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz.224 ze zm.) tj. 
uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych. 

** dotyczy zezwolenia na uprawę maku

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


