WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ
KONOPI WŁÓKNISTYCH

Znak sprawy (nadaje pracownik):

........................................................................................

(miejscowość i data)
…………………………………………………………..

(imię i nazwisko / nazwa firmy)
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

(adres zamieszkania / siedziba firmy)
…………………………………………………………..

(PESEL / NIP)
…………………………………………………………..

(numer telefonu*)

WÓJT GMINY SANOK
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) wnoszę o w y d a n i e z e z w o l e n i a na uprawę konopi
włóknistych odmiany

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

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
o powierzchni uprawy

…………………….…………....…………………….…….........

………….……………………….……..…..………..

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

ha, położonej w miejscowości

na terenie gminy Sanok.

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...…….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z prowadzeniem
sprawy objętej niniejszym wnioskiem oraz oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą
informacyjną, umieszczoną na odwrocie wniosku, dotyczącą przysługujących mi praw i obowiązków
związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.
........................................................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)
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dane dobrowolne

Do wniosku należy załączyć:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

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 z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30,00 zł za wydanie zezwolenia na uprawę
konopi włóknistych, zgodnie z częścią III pkt 29 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.), płatne z chwilą
złożenia wniosku;
Fakturę zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany
w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
Etykietę z opakowań materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub
kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
Umowę kontraktacji zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka
województwa podkarpackiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi
włóknistych, lub
Zobowiązanie 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,
(w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sanok, z siedzibą w Sanoku przy
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, email: ug_sanok@gminasanok.pl

2. Wójt Gminy Sanok wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

skontaktować poprzez e-mail: iod@gminasanok.pl, lub tel.: (13) 46 565 79.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Sanok zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit c) ww. rozporzą dzenia, w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
oraz realizacji innych związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres
wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach
wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do uzyskania
zezwolenia Wójta Gminy Sanok na uprawę konopi włóknistych. Niepodanie danych osobowych będzie
skutkować brakiem możliwości wydania zezwolenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania
na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie o tym poinformowana(y).
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych
osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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