URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw społecznych

WZiSS - XVII

WYDANIE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA OPINII DOTYCZĄCEJ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
SANITARNO-LOKALOWYCH,
OKREŚLAJĄCĄ
W SZCZEGÓLNOŚCI MAKSYMALNĄ LICZBĘ MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI
W KLUBIE DZIECIĘCYM
Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal,
w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, z 2017 r. poz.
2379).

I.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie
dziecięcym przez Prezydenta Miasta Słupska (WZiSS- 27).
2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Rzut podglądowy lokalu uwzględniający rozmieszczenie pomieszczeń oraz metraż pokoi,
w których sprawowana ma być opieka nad dziećmi.
4. Umowa z firmą cateringową na dostarczanie gotowych posiłków do Klubu dziecięcego.
5. Potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością (umowa najmu, akt własności lub inne).
6. Badanie bakteriologiczne wody.
7. Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym.
8. Umowa na wywóz śmieci.
II.
OPŁATY:
Nie pobiera się.
III.
TERMIN ODPOWIEDZI:
Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie
skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (WZiSS), plac Zwycięstwa 1, pokój nr 104, telefon (59) 84 88
463, e-mail: wziss@um.slupsk.pl
IV.

ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.
V.

UWAGI:
W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin może żądać:
a) odpisu z odpowiedniego rejestru,
b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) zaświadczenia o niekaralności.
VI.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z 2015 r. poz. 1309) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska nie
będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane
w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
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