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OŚWIADCZENIA: 
Oświadczam, że nie byłem karany za popełnienie przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub 64, 
i wykroczenia, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 124 z późn. zm.). 
 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
□ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, 
□ Etykieta z opakowań materiału siewnego roślin, 
□ Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany, 
□ Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na 
prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, 
□ Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno zawarta z podmiotem posiadającym 
zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi 
włóknistych, 
□ Umowa sprzedaży zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na 
prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, 
□ Zobowiązanie prowadzącego uprawę do przetworzenia słomy konopnej na włókno. 
 
UWAGA: 
Załączniki – umowa kontrakcji,  umowa sprzedaży, umowa o przetworzenie słomy konopnej lub 
zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno mogą występować zamiennie. 
 
 

…………………………………………… 
data i podpis wnioskodawcy 

 
UWAGI DLA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

A. Właściwość miejscowa 
Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych w drodze decyzji wydaje na wniosek wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. 
 

B. Opłaty 
Opłatę skarbową w kwocie 30,00 zł za wydanie zezwolenia należy wnieść na właściwe konto 
wskazane przez Urząd (Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.  – Dz. U. z 2018 r. poz. 
1044 z późn. zm.).  

Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin 
Bank Spółdzielczy – 43 8011 0008 0040 0400 0273 0173 

Z dopiskiem „opłata za wydanie decyzji” 
 

C. Braki we wniosku 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów) 
wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 
Nie wykonanie wezwania w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, na 
podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2096). Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach 
poświadczonych notarialnie/urzędowo. 
 

D. Czas realizacji 



3 
 

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia 
postępowania. 
 
*Niepotrzebne skreślić. 



………………………………………….                                                        ………………………………. 
             /imię i nazwisko/ 

 

………………………………................ 

 

…………………………………………. 

                            /adres/ 

 

                                                                                      

Oświadczenie o niekaralności za    przestępstwa  
i wykroczenia 

Ja niżej podpisany ............................................ , zam ........................................  

legitymujący się  dowodem  osobistym  nr   .................................   wydanym przez 

 ..................................................     oświadczam,  że    nie   byłem(łam)    karany(a)    za 

popełnione przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) oraz za wykroczenia, o których 

mowa w art. 65 ww. ustawy.  

 

 

 

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

                                                                                          (podpis) 


