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 OS-3 UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA  UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 OS-03-01 Wniosek o uzyskanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych 

 Załączniki:  

 umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego na 
prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, 

 zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust. 3, 
składane do marszałka województwa śląskiego, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu, 

 umowa dzierżawy w przypadku w przypadku uprawy konopi włóknistych na działkach nie będących własnością 
wnioskodawcy, 

 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 ustawy  dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
wnioskodawcy wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł(zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej                         
z dnia  16 listopada 2006 r. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 30,00 zł. (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia                              
16 listopada 2006 r. gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Mysłowice, 

 faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie 
oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Nie uzupełnienie brakujących dokumentów przez wnioskodawcę w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem 
wniosku bez rozpoznania. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Ochrony Środowiska  (WOŚ), ul. Strumieńskiego 5, II piętro 

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1 

Odbiór decyzji: przesłanie drogą pocztową lub osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie WOŚ ul. Strumieńskiego 5,                  
II piętro,  

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Pobierz i wypełnij wzór wniosku 

2. Zbierz wszystkie niezbędne załączniki 

3. W przypadku braku kompletu wymienionych w załączniku dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia w terminie 7 dni do daty otrzymania pisma 

4. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca  

5. Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz pocztą lub możesz ją odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w 
siedzibie WOŚ ul. Strumieńskiego 5, II piętro 

 

OPŁATY 

 za zezwolenie - 30,00 zł 

 Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 
odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.  

 Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miasta przy ul. Powstańców 1 lub na konto Urzędu Miasta 
ING Bank Śląski nr 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055. 
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TRYB ODWOŁAWCZY 

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia (osobistego odebrania) do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mysłowice. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału tel. 575-001-992 

 

PODSTAWA PRAWNA  

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii, 

 uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę 
maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie śląskim na dany rok 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy                                    
ul. Powstańców 1, 

2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245, adres e-mail: 
m.patalag@um.myslowice.pl, 

3. Przekazane dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na  uprawę konopi włóknistych 
4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 
5. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii, 

8. W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

 


