
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 46 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia

zezwalam

na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych na terenie gmin 

go objętych rejonizacją na podstawie uchwały Sejmiku Województwa 

na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo - 

papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych 

oraz nasiennictwa i ustalam następujące warunki jej realizacji:

1. Przedmiotem kontraktacji będą odmiany jednopiennych konopi włóknistych wpisane 

do Krajowego Rejestru w Polsce prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania 

Odmian Roślin Uprawnych.

2. Umowy kontraktacyjne mogą zostać zawarte z producentami:

a) prowadzącymi uprawy konopi włóknistych na terenie gmin, które są ujęte

w corocznej uchwale w sprawie określenia

ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz 

rejonizacji tych upraw,

b) posiadającymi zezwolenia na prowadzenie uprawy konopi włóknistych wydane 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

prowadzenia uprawy,

c) prowadzącymi uprawy konopi włóknistych przy zastosowaniu materiału siewnego 

kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów 

o nasiennictwie.

3. Wszelka dokumentacja dotycząca zawieranych umów kontraktacji będzie 

udostępniana uprawnionym jednostkom kontrolnym.
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4. Posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi 

włóknistych z zobowiązany jest do składania

następujących informacji:

a) do 15 stycznia - wykaz producentów, z którymi zawarto umowy kontraktacyjne,

b) do 31 października - wykaz producentów prowadzących uprawy konopi 

włóknistych.

Uzasadnienie

W dniu do Marszałka wpłynął wniosek

o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, uzupełniony pismami z dnia 

oraz

Na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 124 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, działalność w zakresie skupu konopi 

włóknistych na podstawie umów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy, może prowadzić 

podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia 

uprawy, określające w szczególności zakres i cel prowadzonej działalności.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych zgodnie z art. 

46 ust. 5 Ustawy wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na wniosek wnioskodawcy. 

Wniosek z dnia

zawierał dane, o których mowa w art. 46 ust. 5 Ustawy, 

a ponadto zgodnie z art. 46 ust. 6 pkt 3 Ustawy, Wnioskodawca zobowiązał się do 

przekazywania na żądanie informacji dotyczących

zakresu i celu prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 46 ust. 6 pkt 2 Ustawy wnioskodawca zobowiązany jest o dołączenie do 

wniosku kopii decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych 

pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów 

o organizacji niektórych rynków rolnych albo o udzieleniu upoważnienia głównemu 

przetwórcy w rozumieniu art. 91 ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007 albo kopię dokumentu 

potwierdzającego uznanie przetwórcy albo upoważnienie głównego przetwórcy przez 

państwo członkowskie Unii Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska - w przypadku 

zezwolenia marszałka województwa na działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na 

podstawie umowy sprzedaży.
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przedmiotowego zezwolenia jest skup na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, 

celulozowo - papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów 

budowlanych oraz nasiennictwa.

Mając na uwadze powyższe, organ orzekł jak w sentencji.

Niniejsze zezwolenie dotyczy wyłącznie skupu jednopiennych konopi włóknistych w zakresie 

i celu oraz na warunkach określonych w zezwoleniu. Uprawa i przerób konopi włóknistych 

wymagają uzyskania odrębnych zezwoleń właściwego organu.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. 

U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) zezwolenie może być cofnięte w przypadku naruszenia 

warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w niniejszym zezwoleniu.

W związku z art. 129 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do

Otrzymują:

1.
2.
3. a/a

Do wiadomości:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uiszczono opłatę skarbową
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