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................................, dnia ................................
        miejscowość

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby/osób składającej/składających
oświadczenie upoważnionych do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożonym do Urzędu Miasta Mysłowice wnioskiem o wydanie pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ja niżej podpisany/a, stosownie do art. 75 § 2 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się
z odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań, określoną w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6

czerwca 1997 r. Kodeks karny1 oświadczam, że

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa zakładu)

jest mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / pozostałym2 zgodnie z
ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)1

.........................................................................
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji

1 Kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2 Niepotrzebne skreślić.



POUCZENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców : 
1. 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;

2. za małego przedsiębiorcę uważa się 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;

3. 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;

Oświadczenie składa się w związku ze zróżnicowaną stawką opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia
na wytwarzanie odpadów – wg części III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej 


