INFORMACJE DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH:
Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego,
chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów
budowlanych oraz nasiennictwa.
Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych
rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo
kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:
• umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na
prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
• zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, składanego do marszałka
województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich
wysiewu.

A. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 510, V piętro,
od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, tel.: (13) 46-56-552.
B. Sposób załatwienia sprawy
Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta)
właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia wydania zezwolenia, jeśli wnioskodawca nie daje rękojmi należy tego zabezpieczenia zbioru upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
C. Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
D. Opłaty
 Opłatę skarbową w kwocie 30,00 zł za wydanie zezwolenia należy wnieść na konto Urzędu Gminy
Sanok o nr 61 1130 1105 0005 2154 3820 0001 prowadzone przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, z dopiskiem „opłata za wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych”
przelewem lub w formie gotówki w kasie Urzędu Gminy Sanok, płatne z chwilą złożenia wniosku.
 Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty
skarbowej).
E. Braki we wniosku
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (np. braku kompletu dokumentów), wnioskodawca
zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych
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braków we wskazanym terminie będzie skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania, zgodnie z art. 64
§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
F. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Sanok, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
G. Nadzór nad uprawami konopi włóknistych
Nadzór nad uprawami konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy
ze względu na miejsce położenia tych upraw. W ramach wykonywania nadzoru, osoby upoważnione przez organ, są uprawnione do wejścia na grunty, na których są prowadzone uprawy konopi włóknistych, oraz dojścia do
tych gruntów przez inne nieruchomości, kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw konopi
włóknistych oraz żądania wyjaśnień od prowadzącego uprawy.
W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz
zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne
wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę. Nakazowi takiemu nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.
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