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……………….......................... 
                                                                                                                                                          (miejscowość i data) 

 

Dane Wnioskodawcy: 

 
 

 

……..………………………… 

     
(Imię i nazwisko / Nazwa firmy) 

.…………………………………… 
(numer KRS) 

……………………………………. 
(ulica, nr lokalu) 

………………    ………………… 
(kod pocztowy)              (miejscowość) 

…………………………………..  
(telefon kontaktowy) 

…………………………………..  
(adres e-mail) 

 

 

 Pełnomocnik wnioskodawcy  
(wypełnić,  o ile Wnioskodawca działa przez 
pełnomocnika w niniejszej sprawie): 

 

 

……..…………………………… . 
(Imię i nazwisko ) 

…………………………………… 

…………………………………… 
(adres do  korespondencji pełnomocnika) 

…………………………………..  
(telefon kontaktowy) 

…………………………………..  
(adres e-mail) 

 

 

 

STAROSTA MYŚLIBORSKI 

ul. Północna 15 

         74-300 Myślibórz 

 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW,  

POWSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI 
 

Na podstawie art. 180 pkt 3, 180a i 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska  zwracam się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

powstających w związku z eksploatacją instalacji, …………………………………………. 

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

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

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

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

…………………………………..………………………………………………………………. 
(opisać rodzaj instalacji powodującej wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie i/lub odpadów innych niż 

niebezpieczne w ilości powyżej 5 000 Mg rocznie , miejsce lokalizacji – nr działki, obręb ew., adres, miejscowość, gmina ) 

 

Zakres wniosku: 

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany 

 

numer NIP…………………………………………   

numer REGON…………………………………… 
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2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,  

z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości  

L.p. Kod odpadu 
zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra 

Środowiska z dnia 

9 grudnia 2014r. w 

sprawie katalogu 

odpadów) 

Rodzaj odpadu Podstawowy skład 

chemiczny 

Właściwości 

Odpady niebezpieczne 

     

     

Odpady inne niż niebezpieczne 

     

     
Tabelę w miarę potrzeb należy rozszerzyć 

 

3. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w 

ciągu roku 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana do wytworzenia ilość 

odpadów w ciągu roku [Mg/rok] 

Odpady niebezpieczne 

    

    

Razem odpadów niebezpiecznych   

Odpady inne niż niebezpieczne 

    

    

Razem odpadów innych niż niebezpieczne  
Tabelę w miarę potrzeb należy rozszerzyć 

 

4. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości 

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 

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

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

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

5. Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Transport
1) 

Sposób 

zagospodarowania 

odpadów
2) 

Odpady niebezpieczne 

     

     

Odpady inne niż niebezpieczne 

     

     
Tabelę w miarę potrzeb należy rozszerzyć 
1) 

 należy wskazać, czy transport prowadzony będzie własnymi środkami transportu czy zlecony firmie 

zewnętrznej legitymującej się zezwoleniem właściwego organu na transport tego rodzaju odpadów, 
2) 

należy wskazać zezwolenie, w jakim zakresie (zbieranie, unieszkodliwianie czy odzysk odpadów) legitymuje się 

następny posiadacz odpadów, któremu są one przekazywane 



BOŚ-27 

 

6. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce 

magazynowania 
(numer działki, obręb 

ewidencyjny, adres, 

miejscowość, gmina, 
zajmowana powierzchnia 

terenu, lokalizacja w terenie, 

opis tego miejsca itp.) 

Sposób 

magazynowania 

odpadów 

(ilość i jakość 
pojemników, 

kontenerów, palet, 

worków, sposób 
przetrzymywania, itp.) 

Odpady niebezpieczne 

     

     

Odpady inne niż niebezpieczne 

     

     
Tabelę w miarę potrzeb należy rozszerzyć 

 

Oświadczam, że ww. miejsca magazynowania znajdują się na terenie, do którego 

posiadam tytuł prawny – zgodnie z załączonym dokumentem, tj. ………………………… 

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

 

7. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Informacja o tytule prawnym do instalacji (którą zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27.01.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska jest: „stacjonarne urządzenie techniczne; zespół stacjonarnych urządzeń 

technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot  

i położonych na terenie jednego zakładu; budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, 

których eksploatacja może spowodować emisję”) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach  

oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Ocena stanu technicznego instalacji 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Informacja o rodzaju prowadzonej działalności 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z   bilansem masowym i rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań 

ochrony środowiska 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych –  

w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających  

od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch,  i wyłączenia 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu 

widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania 

wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej 

części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest 

przewidywane w okresie , na który ma być wydane pozwolenie 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

19. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na 

określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania 

czasu tej eksploatacji 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy pozwolenia ma 

być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

21. Czas na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Dodatkowo informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, tj. w szczególności: 
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 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku 

powstających odpadów, 

 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

 wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane  

w skali przemysłowej, 

 postęp naukowo – techniczny, 

jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób 

istotny zmienianej, to powinien on zawierać 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy 

lub osoby uprawnionej do reprezentowania 

 

Załączniki do wniosku: 
L.p.  Nazwa załącznika Uwagi 

1.   Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym 

 

Wymagane 

2.   Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na 

którym mają być magazynowane odpady tj. prawo własności, 

użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe 

(użytkowanie, służebność, własnościowe prawo do lokalu 

w spółdzielniach mieszkaniowych), stosunek zobowiązaniowy 

(dzierżawa, najem, użyczenie). 

Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zezwolenie na zbieranie odpadów polegające na 

zbieranie odpadów niebezpiecznych, zbieraniu odpadów komunalnych 

lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych lub 

uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na 

odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie 

przekształconych, na przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – dokument 

potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo 

użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości (art. 41b ustawy o 

odpadach). 

 

Wymagane 

 

 

 

 

 

Wymagane, z 

wyłączeniem 

jednostek 

budżetowych 

3.   Oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest lub nie jest 

mikroprzedsiębiorcą albo małym albo średnim przedsiębiorcą celem 

ustalenia wysokości opłaty skarbowej 

Wymagane 

4.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, o ile jest wymagana lub pisemne stanowisko 

Wymagana, chyba że 

uzyskanie tej decyzji 

nie jest wymagane 
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wójta/burmistrza o braku konieczności (kserokopia decyzji z klauzulą 

ostateczności organu wydającego i potwierdzona za zgodność z 

oryginałem) – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie z 

uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów  lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów 

5.   Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do 

występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest 

osobą fizyczną. 

Wymagane 

6.   Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: 

a) za przestępstwa przeciwko środowisku, 

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady 

nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą 

prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 

168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w 

przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

Wymagane 

7.   Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 

4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym 

mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – nie dotyczy pozwoleń na 

wytwarzanie odpadów uwzględniających przetwarzanie odpadów, które 

dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych 

Wymagany / Nie 

wymagany w 

przypadku pozwoleń 

na wytwarzanie 

odpadów 

uwzględniających 

przetwarzanie 

odpadów, które 

dotyczą wyłącznie 

odpadów niepalnych 

8.   Uzgodnienie w drodze postanowienia komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony 

przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca 

magazynowania odpadów zawartych w operacie p-poż 

Wymagany / Nie 

wymagany w 

przypadku pozwoleń 

na wytwarzanie 

odpadów 

uwzględniających 

przetwarzanie 

odpadów, które 

dotyczą wyłącznie 

odpadów niepalnych 

9.   Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji * lub 

wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. 

W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej należy podać podstawę 

prawną zwolnienia w formie oświadczenia 

Wymagane  

 

W przypadku 

zwolnienia z opłaty 

skarbowej złożyć 

oświadczenie 

10.   W przypadku występowania przez pełnomocnika: 

a. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnika 

 

b. oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpisu, wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z 

wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot 

zwolniony z opłaty skarbowej) ** 

 

Wymagane 

 

Wymagane / Nie 

wymagane w 

przypadku zwolnienia 

z opłaty 

11.   Kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer KRS 

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

(EDG) lub nr CEIDG. 

Wymagane 

12.   Kopia zaświadczenia o otrzymaniu statystycznego numeru 

identyfikacyjnego REGON. 

 

Nie wymagane 

13.   Kopia decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP. 

 

Nie wymagane 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(163)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(164)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(168)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(168)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(163)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(42)ust(4(b))pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(42)ust(4(b))pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(43)ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794312?cm=DOCUMENT
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14.   Mapa z zaznaczonym miejscem magazynowania odpadów Wymagane w ramach 

zbierania materiału 

dowodowego 

15.   Dokumenty zabezpieczające roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych 

skutków w środowisku (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa lub 

depozyt zabezpieczający roszczenia) – jeżeli przemawia za tym 

szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w 

szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych 

rozmiarach 

Wymagane na żądanie 

organu 

* Opłata od decyzji: 2 011 zł, z tym, że od pozwoleń: 

- w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez  podmioty prowadzące działalność wytwórczą  

w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł 

- od pozostałych– 506 zł. 

 

** Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, 

wpisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę: 17,00 zł. 

 

 Zaznaczyć odpowiednie pola, które dotyczą dołączanych dokumentów. 

 
Uwaga: wniosek należy rozszerzyć w przypadku braku miejsca na zamieszczenie wszystkich niezbędnych informacji, nie 

należy się sugerować ilością pozostawionego do wypełnienia miejsca. 

 

 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – dotyczy osób fizycznych  

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 
Uwaga – formularz dokonania obowiązku informacyjnego dotyczy osób fizycznych (a nie np. firmy, przedsiębiorstwa 

– wpisanych do CEIDG, stowarzyszenia, fundacji itp.). 
………………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer 

telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym 

postępowaniem. 
 

 

 

 

………………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 
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……………….......................... 
                                                                                                                                                                 (miejscowość i data) 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej  
 

Celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wprowadzanie substancji  

lub energii do środowiska, wydawanego na podstawie przepisów o ochronie środowiska w związku  

ze zróżnicowaną stawką opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów –  

wg części I pkt. 12 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, oświadczam, 

iż wnioskodawca: 

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

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

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

/ nazwa wnioskodawcy / adres siedziby / NIP / REGON / 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców zalicza się do   

 mikroprzedsiębiorców* 

 małych przedsiębiorców* 

 średnich przedsiębiorców* 

 żadne z powyższych*. 
Oświadczenie powyższe składam pouczony/-a/ o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, zagrożonej karą pozbawienia wolności do lat 3, na podstawie art. 233 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

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

(czytelny podpis Wnioskodawcy 

lub osoby uprawnionej do reprezentowania) 

*) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy Prawo przedsiębiorców: 

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 

spełniał łącznie następujące warunki: 

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 

spełniał łącznie następujące warunki: 

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 

spełniał łącznie następujące warunki: 

a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 

Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając 

pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach 

ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 

4. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto  

ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1-3, określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę. 


