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KARTA USŁUGI

Nazwa Sprawy ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI

Stanowisko/ referat/
jednostka organizacyjna

realizująca zadanie

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 10
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1030 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

Wymagane dokumenty

• Wniosek o wydanie zezwolenia:
◦ imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i 
adres wnioskodawcy;
◦ 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;
◦ informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetworzenia słomy konopnej na 
włókno, o których mowa w art 46 ust. 2 ustawy;
◦ oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed 
kradzieżą torebko (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy;
◦ 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;
◦ określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasy jej 
prowadzenia.

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki (pok. nr 7),
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Sposób dostarczenia
dokumentów

Osobiście.

Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 30zł.

Sprawę załatwia i udziela
szczegółowych wyjaśnień

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 10
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Godziny urzędowania

Pn 7:30 - 15:30
Wt 7:30 - 17:00
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:00

Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do
dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Uwagi

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu 
włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego, 
kosmetycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste 
jest zabroniona.
Uprawa konopi włóknistych możliwa jest na terenie wyznaczonym przez Sejmik Województwa 
Łódzkiego, po spełnieniu następujących warunków:

• podpisaniu umowy kontrakcyjnej z podmiotami posiadającymi zezwolenie na skup konopi 
włóknistych z terenu województwa łódzkiego,

• otrzymaniu zezwolenia od Wójta Gminy Sokolniki,
• zakupieniu kwalifikowanych nasion do siewu od instytucji kontraktującej.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach, Rejonowy 
Bank Spółdzielczy w Lututowie O/ Sokolniki Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010

Data wytworzenia
informacji, osoba
odpowiedzialna

02.07.2018 r.
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictw




