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WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH 
 

 

Podstawa 

prawna 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3                   

(Dz. U. z 2020r. poz. 326) 

 

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 2019 r. poz. 72 )  

 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 

ul. Ks. Czerwionki 39 

47-110 Kolonowskie 

 

Godziny pracy: 

poniedziałek od 7.00 do 16.00, 

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00, 

piątek od 7.00 do 14.00.  
Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

Patrycja Muc- Bednorz  

Telefon kontaktowy:77 461-11-40 w. 37 

E-mail: dzgosp@kolonowskie.pl   
 

 

Wymagane 

dokumenty 

• Wniosek  

• Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być 

prowadzona opieka,  

• Dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru, 

• Dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru, 

• Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość  

(do wglądu).  

 

Do wniosku dołącza się w przypadku osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 

- wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu, 

- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,  

- oświadczenie o identyfikacji podatkowej NIP, 
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- oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych,  

- dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być 

prowadzona opieka,  

- dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru. 

 

Do wniosku dołącza się w przypadku w przypadku osoby fizycznej : 

- wpis do CEIDG, 

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 

- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,  

- oświadczenie o identyfikacji podatkowej NIP,  

- oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych,  

 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach 

Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 

dni. 

 

Wysokość opłaty  

Pobierana tylko przy wpisie do rejestru w wysokości  100 zł. 

Podstawa prawna:  

Uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr VIII/51/11 z dnia 20 czerwca 

2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych 

Termin 

składania 

dokumentów 

na bieżąco 

Termin 

realizacji 

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia  złożenia wniosku.  

Tryb 

odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza 

Kolonowskiego. 

 

Uwagi 

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: 

•  gminy - żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w 

formie gminnych jednostek budżetowych,  

•  osoby fizyczne,  

•  osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  

 

„Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie 

Gminy Kolonowskie” prowadzi Burmistrz Kolonowskiego. Burmistrz dokonuje 

wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, 

złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. 

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy. 

Uwaga!  

Przed dokonaniem wpisu do rejestru, Burmistrz Kolonowskiego dokonuje 

wizytacji lokalu w celu ustalenia, czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne 

warunki wychowania i opieki nad dziećmi. 



Burmistrz Kolonowskiego wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu 

do Rejestru zawierające następujące dane: 

• nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru, 

• datę i numer wpisu do rejestru, 

• formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę, 

• nazwę lub imię i nazwisko i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 

dziecięcy, 

• miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

 

Burmistrz Kolonowskiego odmawia wpisu do „Rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kolonowskie” 

w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy: 

• podmiot nie spełnia warunków do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu 

dziecięcego, 

• wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem. 

 

Wykreślenie z „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 

działalność na terenie Gminy Kolonowskie” w drodze decyzji administracyjnej, 

następuje w  przypadku: 

• złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie, 

• nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w 

zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, 

• przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego 

wymaganych dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 

 

Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty. 

 

Informacje 

dodatkowe 

Podmiot wpisany do  „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 

działalność na terenie Gminy Kolonowskie"  jest zobowiązany do informowania 

Burmistrza o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub 

dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. 

 

Po otrzymaniu informacji o zmianach, Burmistrz dokonuje zmian w „Rejestrze 

żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy 

Kolonowskie” oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne 

zaświadczenie, uwzględniające te zmiany 

 

Wzory 

wniosków 

• WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW 

DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE 

GMINY KOLONOWSKIE 

Sporządziła: Patrycja Muc- Bednorz 


