
Karta nr OŚ/1 

Urząd Gminy i Miasta Witkowo 
Ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (61) 477-81-94, fax (61)477-88-55 

KARTA INFORMACYJNA 

ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH 

1. Podstawa prawna:   

• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.), 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 
23 ze zm.). 

2. Wymagane dokumenty:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych powinien zawierać:  

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) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której 
mowa w art. 48 ust. 1 w/w ustawy, 

4) 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 w/w ustawy. 

3. Opłaty:  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 30,00 zł. 

4. Termin załatwienia sprawy:  

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 

5. Jednostka odpowiedzialna:  

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tel. (61) 477 81 94 wew. 13, pokój nr 15 (piętro). 

6. Tryb odwoławczy:  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

7. Inne informacje:  

Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu 
farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele 
spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu 
włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, 
materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. W przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z 
własnych upraw, do wniosku dołącza się zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie 
na cele określone w art. 45 ust. 3 w/w ustawy. 

8. Uwagi:  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia                   
i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.  

9. Opracował: Piotr Janowicz 

Sprawdził:  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Zatwierdził:  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Data:  26.01.2017r. 

 



Witkowo, dnia .................................. 
................................................................... 

          (imię i nazwisko) 
 

.................................................................. 
                     (adres zamieszkania) 
 

.................................................................. 
                  (nr telefonu kontaktowego) 
  
 Burmistrz  

Gminy i Miasta Witkowo 
ul. Gnieźnieńska 1 
62-230 Witkowo 

 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIE NA UPRAW Ę MAKU LUB KONOPI 

WŁÓKNISTYCH 
 

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) proszę o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych*, 
która zlokalizowana będzie w miejscowości ............................................................., gmina Witkowo, 
na działce o numerze ewidencyjnym .................... i obejmować będzie powierzchnię ............... ha przy 
zastosowaniu odmiany ................................................................../ materiału siewnego kategorii 
elitarny/kwalifikowany (zgodnie ze złożonym świadectwem kwalifikacyjnym) w rozumieniu 
przepisów o nasiennictwie - zakupionego u podmiotu, z którym podpisana jest umowa kontraktacyjna. 
 
Oświadczam, że: 
a) uprawa maku będzie prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego                                   

i nasiennictwa, 
b) uprawa maku niskomorfinowego będzie prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa, 
c) uprawa konopi włóknistych będzie prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, 

chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, 
materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. 

 

Oświadczam, że: 
a) dysponuję pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w 

art. 48 ust. 1 ustawy, 
b) nie byłem(am) karany(a) za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 w/w 

ustawy, 
c) nie byłem(am) karany(a) za popełnienie wykroczenia, o którym mowa a art. 65 w/w ustawy. 
 
 

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

Załączniki: 
1. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej lub kserokopia poświadczona za zgodność              

z oryginałem. 
2. Wypis z rejestru gruntów oznaczający numer działki ewidencyjnej, na której prowadzona będzie 

uprawa. 
3. Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa 

na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. 
4. Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu 

przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin. 
 
* niepotrzebne skreślić 


