....................................................
(miejscowość, data)
Marszałek Województwa
Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
WNIOSEK /wzór/
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE SKUPU MAKU / KONOPI WŁÓKNISTYCH*
Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wnoszę
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku / konopi włóknistych*.
1.

Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy ………………………

2.

Adres zamieszkania Wnioskodawcy / Siedziba:
2.1. Miejscowość: .......................................................................................................................
2.2. Kod pocztowy: .....................................................................................................................
2.3. Ulica, nr: ..............................................................................................................................
2.4. Gmina: .................................................................................................................................
2.5. Powiat: .................................................................................................................................
2.6. Województwo: .....................................................................................................................
2.7. Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………
2.8. Adres e-mail:……………………………………………………………………………………….

3. W przypadku osoby fizycznej numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu
ewidencji ludności (PESEL) ……………………………………..
4.

Adres - wykonywania działalności w zakresie skupu (miejsce przechowywaniamagazynowania), jeżeli inny niż podany w pkt 2:
4.1. Miejscowość: .......................................................................................................................
4.2. Kod pocztowy: .....................................................................................................................
4.3. Ulica, nr: ..............................................................................................................................

4.4. Gmina: .................................................................................................................................
4.5. Powiat: .................................................................................................................................
4.6. Województwo: .....................................................................................................................
4.7. Nr telefonu: ..........................................................................................................................
5.

Numer NIP: ………………………………………………………………………………………….….

6.

Numer REGON: ……………………………………………………………………………................

7.

Zakres i cel prowadzenia działalności (zgodnie z ustawą): …………………………………....…
Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………....…...................................
…………………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………….......................................

.....................................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu,
zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
2. Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących
zakresu i celu prowadzonej działalności.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1 do wniosku

(Dane Wnioskodawcy)

Oświadczenie Wnioskodawcy o dysponowaniu magazynem lub środkiem transportu,
zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), zgodnie z art. 46 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oświadczam, że dysponuję magazynem i/lub środkiem transportu*, zabezpieczonym przed
kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.

(miejscowość i data)

(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do wniosku

(Dane wnioskodawcy)

Zobowiązanie Wnioskodawcy do przekazywania na żądanie marszałka informacji
dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności, zgodnie z zgodnie z art. 46 ust. 6
pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zobowiązuję się do przekazywania na żądanie Marszałka Województwa Śląskiego informacji
dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności związanej ze skupem maku / konopi
włóknistych*.

(miejscowość i data)

(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
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