Urząd Gminy Kije
Referat Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
tel. + 48 41 356 80 09 w. 12
fax: + 48 356 80 09 w.11
urzad@kije.pl ∙ www.kije.pl

Kije., dnia…………………….
(miejsce i data złożenia)

…………………………………………………………………………..…………..……..
(imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy)
…………………………………………………………………………………….…..……
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………..………………….

WÓJT GMINY KIJE

(numer kontaktowy)

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Wniosek
o wydanie zezwolenia na uprawę konopi
- przy zastosowaniu odmiany materiału siewnego kategorii elitarny/kwalifikowalny (*) konopi włóknistych
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……,
- powierzchnia uprawy (poszczególnych odmian) w ha ……………………………….……………………………………..
- cel uprawy: …………………………………………………………….…………………………………………………………………,
- informacja o rodzaju umowy/ lub zobowiązaniu/do przetwarzania słomy konopnej na włókno

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1.Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub art. 64, lub wykroczenia, o którym
mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
2. Oświadczenie wnioskodawcy , że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki makówki/ słomy
konopnej.
3. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest świadomy, iż uprawa konopi innych niż wymienione w wniosku jest zabroniona.
4. Oświadczenie, że uprawa konopi włóknistych prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego,
chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz
nasiennictwa (*).
5. Zobowiązywanie do przekazywania na żądanie Marszałka informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.
6. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
7. Dowód należnej opłaty skarbowej w wysokości 30,00 zł za wydanie zezwolenia,
8. Umowa:
- kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie
skupu konopi włóknistych lub;
-sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu
konopi włóknistych lub;
9. Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie, na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.20166.224 j.t. ze zm.), składanego do marszałka województwa
wielkopolskiego ,w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.
*niepotrzebne skreślić

Urząd Gminy Kije
NIP: 662-12-16-917, Regon: 00055345776
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy
Kije, ul. Szkolna 19, 28- 404 Kije, adres email: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań
dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez adres
email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 w.10.
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku w sprawie dotyczącej uzyskania
zezwolenia na uprawę, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.
2019 poz. 852 z późn. zm.), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (UE 2016/679).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem
złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Administrator wymaga podania wyłącznie danych
osobowych niezbędnych do jego realizacji.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr
14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane
po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.
………….…………………………………………….
(data i czytelny podpis)
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