
Stare Babice, dnia ................................... 
Wnioskodawca 
.................................................................. 

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

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

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

  (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy (firma) , adres, telefon, e-mail) 

Pełnomocnik 
.................................................................. 

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

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

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

                   (mię i nazwisko, adres, telefon, e-mail)      

            
    
 
Wójt Gminy Stare Babice 
ul. Rynek 32 
05-082 Stare Babice 

 
 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU 

 

Na podstawie art. 47 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zwracam się 

o wydanie zezwolenia na uprawę maku:  

 

- odmiana: ......................................................................,  

- powierzchnia uprawy: ................................................., 

- miejscowość: …………………..................................., 

- numer działki ewidencyjnej: ....................................... 

 

 

.............................................. 
 podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

 

Załączniki: 

1) oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), 

o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 

(nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki) lub art. 64 (zabór w celu przywłaszczenia środków 

odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej), 

i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 (nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych). 



3) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 30,00 zł (zgodnie z ustawą z 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546), stawka określona według załącznika 

do ustawy - cz. III ust. 29), 

4) Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa 

na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku, 

5)   Pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku gdy jest wymagane 

wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 

(Podstawa prawna Art.6  ust. 1 lit. b  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z 27.4.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1—88) 

 
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych - Wójta Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach kod pocztowy 05-
082, przy ul. Rynek 32, w celu realizacji złożonego wniosku.  

2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  
3) Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora 

danych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

 

……………………………………… 
         (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 


