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                                                   Mysłowice, dnia  ………………………………. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
            (Wnioskodawca) 
 

……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
               (Adres zamieszkania lub siedziba) 
 

……………………………………………………………… 
     (telefon kontaktowy) 

Urząd Miasta Mysłowice 
ul. Powstańców 1 

         41-400 Mysłowice 

 

WNIOSEK OS-03-01 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH 

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii proszę o wydanie zezwolenia 
na uprawę konopi włóknistych na działkach o nr geodezyjnych: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...……………………, obręb………………….………….., 

położonych przy ul. …………………………………………………………………………………..……………………… w Mysłowicach. 

1) Odmiana konopi …………………………………………………………………………………………………………………………………, 

2) Powierzchnia uprawy …………………………………………………………………………………………………………………………., 

3) Termin uprawy……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 
 
Oświadczam, że uprawa konopi włóknistych będzie prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu                   
włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, 
materiałów budowlanych oraz nasiennictwa zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii   
z dnia 29 lipca 2005 roku. 
   

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 
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 przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na 

uprawę konopi włóknistych, 
4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swo-
ich danych, 
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6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie 
moich 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 da-
nych 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 29 lipca 2005 
r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możli-
wości rozpatrzenia wniosku. 

 
 
 
 

 
……………………………………………………... 

                                                                                                          (Czytelny podpis  Wnioskodawcy) 

 

Uwaga:  

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, 
chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów 
budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona (art.45 ust.2 i 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii). 

 

Załączniki: 
1. Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego 

na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, 
2. 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, 
3. Umowa dzierżawy w przypadku w przypadku uprawy konopi włóknistych na działkach nie będących 

własnością wnioskodawcy, 
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 ustawy  dnia 29 lipca 2005 roku                                   
o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5. 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), 

6. 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, 

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

 

 

 

 

 


