Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi
włóknistych na terenie Gminy Bełżec
Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
a) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę
(firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
b) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni
uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów
i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego
i kartograficznego,
c) oświadczenie wnioskodawcy, że:
- dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą
makówek,
- nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę
maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium,
słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także
za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji
psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
- zobowiązuje się do zniszczenia słomy makowej w sposób przewidziany
w umowie kontraktacyjnej i w art. 48 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr. 179 poz. 1485)
2. Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym
zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu
maku lub konopii włóknistych
3. Faktura poświadczająca zakup materiału siewnego maku lub konopii
włóknistych w jednostce posiadającej zezwolenie Wojewody na
prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopii
włóknistych

Opłaty

Miejsce załatwienia
sprawy

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Gminy Bełżec lub na nr konta:
B.S. Lubycza Królewska 63 9617 0005 0000 1111 2000 0001
w wysokości 30 zł za wydanie zezwolenia
Urząd Gminy Bełżec ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec ( pokój Nr. 14)
tel. (84) 665 24 45 w. 12
fax (84) 665 23 37
godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 do 15.30
wtorek 8.00- 16.00

Termin załatwienia
sprawy Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za
pośrednictwem Wójta Gminy Bełżec w terminie 14 od dnia otrzymania
decyzji.
Formularze wniosków
Wzór wniosku
i druki do pobrania

