
 

 

 

KARTA USŁUG NR:  

 

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Strona nr 1 
Stron 1 

Zmiana 

03.11.2020 

Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU LUB KONOPI  

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 2019.852 z późn. zm) - art. 47; 
2. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw - uchwalana corocznie; 
3. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020.256 z późn.  zm. ); 
4. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. 2019.1000 z póżn. zm ) 

Wymagane dokumenty: 
1. Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia wraz z załącznikami – formularz wniosku dostępny jest                    

w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i  Gospodarki Nieruchomościami, 

pokój nr 9 lub na stronie internetowej www.miedziana-gora.pl  

Opłaty: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 30,00 zł 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż 30 dni 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: inspektor ds. rolnictwa i ochrony przyrody 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: inspektor ds. rolnictwa i ochrony przyrody 

Nr pokoju: 9 

Nr telefonu: 41 303-16-26 wew. 41 fax. 41 303-16-05  

Godziny pracy: poniedziałek – 800-1600, wtorek – piątek – 730-1530 

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie, które wnosi się w dwóch egzemplarzach do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy 
Miedziana Góra w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji 

Uwagi: 
1. Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, e-PUAP-em. 
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 

zezwolenia; 
3. Opłatę skarbową można uiścić w kasie (kasa czynna: poniedziałek – piątek: 900 - 1430) lub przelewem na konto 

Urzędu Gminy: BS Kielce oddział M/Góra nr 86 8493 0004 0020 0303 0078 0002 (w tytule przelewu należy wpisać: 
imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego z adnotacją: „Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na upraw maku lub 
konopi”); 

4. Zezwolenie jest wysyłane pocztą lub po uzgodnieniu odbierane osobiście. 

Miejsce na notatki: 
Wójt odmawia wydania zezwolenia: 

1. jeżeli wnioskodawca nie daje rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z upraw przed 
wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – zgodnie z 
art. 47 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

2. nieruchomość, na której ma być prowadzona uprawa jest położona poza granicami rejonu 
wskazanego w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw   

Opracowała:  
Inspektor ds. rolnictwa i ochrony 
przyrody 

Sprawdził:  
Kierownik Referatu  
 

Zatwierdził:  
Wójt Gminy Miedziana Góra  
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