……………………..…….
miejscowość, data
……………………………….
imię i nazwisko
………………………………..
………………………………..
dane adresowe
………………………………..
dane kontaktowe

………………..……………………..…….
właściwy urząd gminy/miasta

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH

Na podstawie art. 47 ust.1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.
1
Dane wnioskodawcy
:

Imię i nazwisko / nazwa (nazwa przedsiębiorcy)

Adres zamieszkania lub siedziba:
Ulica

Numer budynku

Miejscowość

Numer lokalu
Kod pocztowy

Dane kontaktowe:
Numer telefonu

Adres e-mail

Wpisać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę przedsiębiorcy (firmę), siedzibę i adres
przedsiębiorcy
1
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Dane dotyczące uprawy:
Nazwa miejscowości

Gmina

Numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków

Odmiana konopi włóknistych
Powierzchnia uprawy konopi włóknistych

Informacja o rodzaju umowy albo informacja o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno

Oświadczenia:

Oświadczam,
że nie byłem karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64,
Pole wyboru

i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.
Dz. U. z 2012 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 kontraktacji 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 konopi włóknistych we własnym zakresie
Uwaga:
Załączniki - umowa kontrakcji, umowa sprzedaży,umowa o przetworzenie słomy konopnej lub zobowiązanie do
przetworzenia słomy konopnej mogą występować zamiennie.
......................................................

data i podpis wnioskodawcy
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Wyrażam
Pole
wyboruzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polishemp Sp.z o.o.,
ul. Szczecińska 3, 75-120 Koszalin, w celu marketingu produktów i usług, w tym
poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych. Zgoda jest dobrowolna,
lecz niezbędna w celu obsługi zgłoszenia. Zgodę można wycofać w dowolnym
momencie, wysyłając stosowną informację na adres e-mail: info@agrikana.pl *
Pole
wyboruzgodę na otrzymywanie od Polishemp Sp.z o.o., ul. Szczecińska 3, 75-120
Wyrażam

Koszalin informacji marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia
głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polishemp Sp.z o.o., ul. Szczecińska 3, 75-120
Koszalin, informacji marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości
elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale
społecznościowe, powiadomienia push).
Niniejszym
Pole
wyboru potwierdzam zgodność z prawdą wszystkich podanych powyżej informacji
oraz oświadczeń złożonych przeze mnie w ramach wypełniania przedmiotowego
kwestionariusza.*
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