
\\/NIOSEK 

03.09.2018 r. Łódź 

Urząd Gminy / Starostwo Powiatowe 
Wydział Rolnictwa 

Jako zawodowy lobbysta o nr. 00351 domagam się informacji odnośnie ilości umów, powierzchni 
oraz komu (podmiot) zostały wydane .zezwolenia na uprawę konopi włóknistych (Cannabis sativa 
L.) na rok 2018 w granicach administracyjnych Urzędu. Wiem, że takimi danymi dyspom�je Urząd. 

Informacji tych potrzebuję, ponieważ podmioty ( między innymi również i jednostki naukowe), 
chciałyby przedstawić swoje oferty do tych osób/podmiotów w celu dalszej współpracy i rozwoju 
regionu na rok 2019 i lata następne. 
Wnoszę również o zamieszczenie dołączonego do wniosku ogłoszenia na stronie www/BIP Urzędu 
jak również wywieszeniu w formie papierowej ogłoszenia na terenie Urzędu na tablicy ogłoszeń w 
celu większej informacji dla potencjalnych odbiorców/osób zainteresowanych danym 
przedwsięzięciem. 

Dodatkowo chciałbym zapytać i uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania: 
- Czy Urząd dysponuje informacjami odnośnie dostępności gruntów mieszczących się w granicach
administracyjnych Urzędu wymagających czy też nadających się do rekultywacji gleb?
- Czy Urząd dysponuje lub też nie na ten cel środkami finasowywmi w 2019 roku i w latach
następnych ?
- Czy Urząd jest zainteresowany podjęciem współpracy związaną na przywróceniu terenów
zdegradowanych co znacząco odbije się na poprawę sytuacji środowiskowej w rejonie.

Proszę rónież o informację o jaki�j powierzchni są wyżej wspomniane grunty oraz pod jakim 
numerem telefonu mogę uzyskać więcej informacji na ten temat w celu dalszych rozmów 
konsultacyjnych w sprawie rekultywacji gleb tych o to terenów. 

Informacji tych potrzebuję, ponieważ podmioty ( jednostki naukowe, instytucje państwowe t
chciałyby przedstawić swoje oferty, propozycje, metody oraz technologie jakie zostałyby użyte do 
wykonania danego przedswięziećia. Oczywiście wspomnę, że proces będzie opierać się w głównej 
mierze na konopiach włóknistych, które mają niezwykle walory w procesie rekultywacji gleby. 

Odpowiedź na wniosek proszę pr.zesłać na adres mailowy: 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności ka_mej za składanie fałszywych informacji 
Oświadczam, że jestem wpisany do rejestru zawodowych lobbystów pod nwner 00351 
Oświadczam, że swoje działania lobbingowe świadczę na rzecz Grass Roots Lobbing sp. z o_.o. oraz 
Cannabis House sp. z o.o. 




