
w sprawie przyjmowania

Fatkow, dn. 12.11.2020 r.

oGŁoSZENIE
WO.ITA GMINY F.AŁKOW

zgłoszeń Zamlatu upraw}4.maku lub konopi włóknistychw f02I r.

Wójt Grniny Fałków, informuje, Że zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Swiętokrzyskiego prowadzone Są prace nad Uchwałą Sejmiku Wojewó dztwa

Świętokrzyskiego w sprawie okreŚlenia ogólnej powierzch n| przeznaczonej pod uprawę

maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku.

Zgodnte z art, 47 ust' 1 ustawy z dnia 29 |ipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii

(t.j. Dz. U ' z 2019 r. poz, 852 zę zm') zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce połozenia

uprawy.

Jednym z warunków wydania zezwo|enia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest

ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyzej wymieniorre.i

Uchwale Sejrniku Wojewodztwa Świętokrzyskiego na rok, którego dotyczy uchwała.

W zwi4zku Z powyżlszym pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku

i konopi włóknistych na 202I r, na|eiy dostarczyó do Urzędu Gminy w Fałkowię

ul' Zamkowa 1a, 26 - 260 Fatków w terminie do 30 listopada 2020 r,

W powyzszym zgłoszeniu na|eŻy określić:

- imię i nazwisko l nazwę podmiotu zgtaszającego,

- miejsce zamięszkania/ adres siedziby zgłaszajqcego,

- dane kontaktowe: telefon. adres e-lnail.

. czy zgłaszajqcy jest producentem czy prowa dzqcym skup maku / konopi włóknistych,

- wskazanie gatunku uprawy (mak' mak niskomorfinowy, konopie włokniste),

- cel prow adzenia uprawy,

- powierzchnia uprawy w ha.

Szczegołowe informacje można uzyskaó w lJrzędzie Gminy w Fałkowie lub pod numerem

telefonu (44\787 35 35.
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Niniejsze ogłoszenie podaje się do publiczne.f wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie {'lrzęcltt
Gminy w Fałkowie, tablicach sołeckich orąz poprzez opublikolvanie ną stronie internetowej il,ll,w.bb.f,al,koyy.]2!
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