
                                 Świebodzice, dnia  …………………… r.  
  
       BURMISTRZ MIASTA 
       ŚWIEBODZICE 
 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH   
 
1.  Rodzaj wniosku:  

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze żłobków i klubów  dziecięcych    
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków  i klubów dziecięcych  

 
2. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: 
2.1. Nr i seria dowodu osobistego  lub innego  dokumentu potwierdzającego  tożsamość........................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
2.2. PESEL.................................................................................................................................................................. 
2.3. NIP....................................................................................................................................................................... 
2.4. REGON................................................................................................................................................................ 
2.5. Nr telefonu, faksu,  adres poczty elektronicznej.................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
2.6.  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko dot. osoby fiz.)....................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
2.7. Siedziba lub  adres podmiotu .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 
3. Dane do wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych : 
3.1. Forma organizacyjna  i jej nazwa: 

 żłobek..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

klub dziecięcy ........................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
3.2. Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego............................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
3.3 Data rozpoczęcia funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego …......................................................................... 
3.4 Ilość miejsc dla dzieci w żłobku /klubie dziecięcym ….........…......................................................................... 
 
Świebodzice, dnia..............................................  ...................................................................... 
         (podpis wnioskodawcy)  
Wymagane dokumenty: 
1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej- numer lub 
indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu; 
2. numer NIP   i  numerze REGON, o ile wnioskodawcy ten  numer  nadano; 
3. decyzję potwierdzającą  spełnianie wymagań  przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2; 
4. odpowiednią decyzję potwierdzającą  spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 
ust. 2a pkt.1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt.2;  
5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 
dziecięcy;    
6. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione  umyślnie ; 
7. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL. 
8. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 
9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; 
10. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych  lub 
wymagających  szczególnej opieki; 
11.  wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym. 
 
 
Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis 
do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  
 
 
 



 
Pouczenie; 
Zgodnie z art. 27. ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rejestr jest jawny i podlega publikacji w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta. 
 
Opłaty należy dokonać na konto: Urząd Miejski w Świebodzicach  ul. Rynek 1, Bank BGZ, BNP  PARIBAS SA   
91 2030 0045 1110 0000 0229 7270 ; przed złożeniem wniosku o rejestrację żłobka lub klubu dziecięcego. 
Aktualna opłata za wpis do rejestru wynosi 1000,00 (słownie: jeden tysiąc  zł); zgodnie z uchwałą Nr XLI/295/2018  Rady Miejskiej w 
Świebodzicach  z dnia 31  stycznia 2018 r.  zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia wysokości  opłaty za wpis do rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych. 
 

 

  zaznacz znakiem x wybraną opcję wniosku  
 

 

 


