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Aleksandrów Kujawski, dn. ........................... 
 

............................................................ 
                    (Imię i Nazwisko) 
............................................................ 
              (adres) 
............................................................ 
                     (kod pocztowy) 
............................................................ 
             (telefon) 

Do Wójta Gminy 
Aleksandrów Kujawski 

 
WNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAW Ę MAKU 

 
 Uprzejmie proszę o wydanie zezwolenia na uprawę maku, która zlokalizowana będzie 

w miejscowości .............................................. – gmina Aleksandrów Kujawski na działce            

o numerze ewidencyjnym ................................. i obejmować będzie powierzchnię ............. ha 

przy zastosowaniu odmiany ............................. materiału siewnego kategorii elitarny / 

kwalifikowany (zgodnie z złoŜonym świadectwem kwalifikacyjnym) w rozumieniu 

przepisów o nasiennictwie – zakupionego u podmiotu z którym podpisana jest umowa 

kontraktacyjna. 

 

Oświadczam, Ŝe: 
a) uprawa maku będzie prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego           

i nasiennictwa 
b) uprawa maku niskomorfinowego będzie prowadzona wyłącznie na cele spoŜywcze               

i nasiennictwa 
 
Oświadczam, Ŝe daję naleŜytą rękojmię zabezpieczenia zbioru tych upraw przed 
wykorzystaniem do celów innych niŜ określone w ustawie, a w szczególności: 
a) dysponuję pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieŜą torebki (makówki), o której 

mowa w art. 48 ust. 1, 
b) nie byłem(am) karany(a) za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, 
c) nie byłem(am) karany(a) za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65. 
 
Załączniki:  
1. Wypis z rejestru gruntów oznaczający numer działki ewidencyjnej, na której prowadzona 

będzie uprawa. 
2. Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Wojewody na 

prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. 
3. Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany                   

w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego 
tych roślin. 

 
................................................... 
          (podpis wnioskodawcy) 
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Art. 63.1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopi 
włóknistych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. 
2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, 
Ŝywicę lub ziele konopi innych niŜ włókniste. 
Art. 64. Kto zabiera, w celu przywłaszczenia, środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe 
lub słomę makową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
Art. 65. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze 
grzywny. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


