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Miejscowość, data

Burmistrz Koronowa

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU
Na podstawie art. 47 ust. 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
wnoszę o wydanie zezwolenia na uprawę maku.
Dane wnioskodawcyi:
Imię i nazwisko / nazwa (nazwa przedsiębiorcy)
Adres zamieszkania lub siedziba:
Ulica

Numer budynku

Miejscowość

Dane kontaktowe:
Numer telefonu

Dane dotyczące uprawy:
Nazwa miejscowości

Numer lokalu

Kod pocztowy

Adres e-mail

Gmina

Numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków
Odmiana maku
Powierzchnia uprawy maku

Oświadczenia:
Oświadczam, że dysponuję pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki
(makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Oświadczam, że nie byłem karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63
lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.

Załączniki do wniosku:
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 30 zł za rozpatrzenie wniosku na podstawie
ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – załącznik cz. III pkt 29 ust. 1
wydanie zezwolenia na uprawę maku

Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka
województwa kujawsko-pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku
Stosowanie materiału siewnego maku kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu
przepisów o nasiennictwie potwierdzone fakturą zakupu tego materiału oraz etykietą
z opakowań materiału siewnego tych roślin

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

data i podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej RODO), informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Pl. Zwycięstwa 1, 86010 Koronowo, tel. 58 382 64 10.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
w sprawach

ochrony

swoich

danych

osobowych

pod

adresem

e-mail:

ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany
powyżej, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
- podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych,
realizującym usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie (w szczególności
w zakresie usług informatycznych i prawnych),
- innym osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- poprawiania swoich danych osobowych,
- wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Niepodanie danych
osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem
możliwości wszczęcia sprawy lub odmową wydania zezwolenia.

