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ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU I KONOPII WŁÓKNISTYCH 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:  

 imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę firmy, siedzibę  

i adres wnioskodawcy; 

 informacje o odmianie maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych, 

powierzchnię uprawy oraz  numery działek ewidencyjnych. 

2. Załączniki: 

 oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu pomieszczeniem 

zabezpieczającym przed kradzieżą torebki (makówki); 

 oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, 

o którym mowa w art. 63 lub art. 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 

65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.); 

 umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie 

marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu 

maku/konopi lub w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi 

włóknistych z własnych upraw - zobowiązanie do przetwarzania konopi 

włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3. ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem); 

 dowód zapłacenia opłaty skarbowej; 

 w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć 

pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem); 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Formularze do pobrania 1. Wniosek o wydanie zezwolenia. 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu pomieszczeniem 

zabezpieczającym przed kradzieżą. 

4. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Wydanie zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja 

administracyjna o odmowie wydania zezwolenia. 

Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 stanowisko ds. mienia komunalnego - Karolina Wróblewska, parter, pok. 12, 

tel. (81) 828 70 26 wew. 119 

Opłaty  Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 30 zł. (wg załącznika do ustawy  

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część III ust. 29 pkt. 1). 

 Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są 

pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej 

(wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -

część IV). 
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Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego 

urzędu lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PBS  

w Opolu Lubelskim, Oddział w Karczmiskach nr 52 8734 0008 0040 0299 

2000 0010. 

Czas załatwienia sprawy Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) sprawy są 

załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania 

wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 

szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska. 

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r.,  

poz. 1044 z późn. zm.). 

3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 

4. Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego określająca powierzchnie 

upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach – wydawana 

corocznie. 

Inne informacje 

Opis sprawy 
1. Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona 

wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. 

2. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele 

spożywcze i nasiennictwa. 

3. 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 powyżej jest 

zabroniona. 

4. Uprawa maku 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 

maku. 

5. 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  umów wymienionych w art. 46 ust. 2 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

6. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. 

7. W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć stosowny wniosek. 

8. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie 

wezwany do ich usunięcia. 

9. Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków  prowadzenia działalności 

określonych w ustawie lub w zezwoleniu. 

10. Należy przechowywać faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału 

siewnego stosowanych roślin. 

 


