
                                                                                                                .................................... dnia ................ 20….. r.  
......................................................................   Miejscowość 
Nazwa podmiotu 
 
...................................................................... 
Adres  
 
...................................................................... 
Adres 
 
...................................................................... 
NIP  

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Wydział Środowiska 

ul. Walońska 3-5 

50-413 Wrocław 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem: * 
 (*zaznaczyć właściwe) 

 
1. mikroprzedsiębiorcą                

 
2. przedsiębiorcą innym niż w punkcie 1                   

 
Oświadczenie składam w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 

stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 184). Rozporządzenie określa wysokość stawki opłaty rejestrowej i opłaty 
rocznej: 

 
Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla: 
1)mikroprzedsiębiorców - wynosi 100,00 zł; 

2)przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300,00 zł. 

Wysokość stawki opłaty rocznej dla: 
1)mikroprzedsiębiorców - wynosi 100,00 zł; 

2)przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 - wynosi 300,00 zł. 

 

 

 

………………………………………..  

Podpis wnioskodawcy  
 
 
Objaśnienia: 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646): 
Art.  7.  [Definicje legalne] 
1.  Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) mikroprzedsiębiorca - 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) mały przedsiębiorca - 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; 
3) średni przedsiębiorca - 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; 


