
                                              Załącznik Nr 1 
 
…………………………,dnia……………………… 

(Miejscowość)  
 

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 
ul. Piramowicza 32 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 
 

 
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻLOBKÓW I KLUBÓW DZIECI ĘCYCH 
 

 Na podstawie o art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. Nr 45, poz. 235) wnioskuję o wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

 

Żłobka, Klubu dziecięcego 1*) 

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

(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu zamierzającego prowadzić działalność) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 (siedziba lub adres podmiotu zamierzającego prowadzić działalność) 
 

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

(numer NIP i REGON podmiotu zamierzającego prowadzić działalność) 
 
 

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

(miejsce prowadzenia działalności – dane tele-adresowe, osoba kontaktowa) 
 
 
 
 
 

                                                                                                            ……………………………………………….. 
 Podpis wnioskodawcy 

 
*1) niepotrzebne skreślić 
 
1. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235): 
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg  z rejestru publicznego 

potwierdzający status podmiotu; 
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP lub kserokopię dokumentu 

poświadczającego nadanie NIP i REGON 
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu zgodnie z art. 28, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235): 
1) dokumentu  stwierdzającego  tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka; 
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

3. Wnioskodawca zgodnie z art. 28, ust 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45,                   
poz. 235) wraz z wnioskiem przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty za wpis do Rejestru lub składa jego kopię.  

4. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do Rejestru.  


