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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 wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza – wg części III pkt. 40 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 (właściwe 

podkreślić):   

- 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. 


