URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw społecznych

WZiSS - 27
Słupsk, dn. …....................................

…........................................
Pieczęć podmiotu

WNIOSEK
o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno - lokalowych w klubie dziecięcym
I. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
1. Nazwa podmiotu zakładającego lub prowadzącego klub dziecięcy:
2. Imię:

3.Nazwisko:

4. PESEL podmiotu2)

5. NIP podmiotu1)

6. REGON podmiotu1)

7. Siedziba lub adres podmiotu zakładającego lub prowadzącego klub dziecięcy:
7.1 Miejscowość

7.2. Ulica

7.5. Kod pocztowy:

7.3. Numer
Nieruchomości:

7.4. Numer
lokalu:

7.6. Poczta:

8. Numer w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (jeżeli został nadany):
9. Numer lub indeks podmiotu, który będzie prowadził klub dziecięcy, identyfikujący ten podmiot we właściwym
rejestrze publicznym, potwierdzający jego status3:
9.1 Nazwa rejestru:
9.2 Numer lub indeks:
II. Dane dotyczące lokalu
1. Adres lokalu, w którym prowadzony będzie lub jest klub dziecięcy:
2. Miejscowość:
3. Ulica:
4. Numer Nieruchomości:

5. Numer lokalu:

6. Kod pocztowy:

7. Poczta

8. Adres poczty elektronicznej:

9. Adres strony internetowej:

10. Numer telefonu
11. Zakładana liczba miejsc w klubie dziecięcym:
III. Dane do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres, bądź siedziba wnioskodawcy):
1. Województwo:
4. Miejscowość:
8. Kod pocztowy:

5. Ulica:

2. Powiat:

3. Gmina:

6. Numer Nieruchomości:

7. Numer lokalu:

9. Poczta:

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. . (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, nr pokoju 208), tel. (0-59) 8488371, fax. 8488469; e-mail wziss@um.slupsk.pl

Wydanie I /(19-07-2018)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw społecznych

WZiSS - 27

Oświadczenia:
1) Niniejszym oświadczam, że nie byłam/em karana/ny za przestępstwo popełnione umyślnie.2)
.......................
data

......................................
podpis

2) Niniejszym wyrażam zgodę na doręczanie pism w tej sprawie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów art. 391 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
…………….
data

………………………...
podpis

3) Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Poltyki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, z 2017 r. poz. 2379).

………………
data

………………………
podpis

4) Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

………………
data

………………..........
podpis

..........................................................

(Czytelny podpis wnioskodawcy)
Wyjaśnienie do wniosku:
1) Dotyczy podmiotu, któremu numer ten nadano.
2) Dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną.
3) Dotyczy podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Załączniki do wniosku:
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.
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