
ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH  

NA TERENIE GMINY KŁODAWA 

Zgodnie z ustawą żłobkową, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która 

chce prowadzić klub dziecięcy, zanim rozpocznie działalność, musi dokonać wpisu do rejestru klubów 
dziecięcych, składając pisemny wniosek do Urzędu Gminy. 

Wniosek zawiera: 

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 REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano; 
3. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 

4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 
umyślnie; 

5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek 

lub klub dziecięcy; 
6. w przypadku osoby fizycznej numer PESEL 

Składając wniosek należy także przedstawić dokument potwierdzający dokonanie opłaty.  

W celu sprawdzenia zgodności danych w powyższych dokumentach, osoba przyjmująca wniosek może 

żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie 
o niekaralności lub dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. 

Po dokonaniu wpisu do rejestru wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

rejestru klubów dziecięcych.  

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości 
świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. 

Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru. 

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru klubów dziecięcych nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku 
powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku. 

Wpis do rejestru klubów dziecięcych podlega opłacie, której wysokość ustalona Uchwałą Rady 

Gminy Kłodawa Nr XXV/198/13 z dnia 20 lutego 2013r. wynosi: 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) 

złotych. 

Wójt Gminy wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu 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 podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

 miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli: 

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

dziecięcego; 
 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem. 

Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku: 



 złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie; 

 nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

 przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych 

ze stanem faktycznym. 

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Kłodawa jest opublikowany w BIP 

na stronie internetowej: www.klodawa.pl  

 
UWAGA!  

Klubiki dziecięce, kluby malucha, mini żłobki, które rozpoczęły działalność przed wejściem 
w życie ustawy żłobkowej wpisu do rejestru muszą dokonać do kwietnia 2014r. 

Dokumenty do pobrania: 

 oświadczenie NIP 

 oświadczenie warunki lokalowe 

 oświadczenie o niekaralności 

 wniosek o wpis do rejestru 

 

http://www.klodawa.pl/asp/pliki/download/2013-09-16_oswiadczenie_nip-1.pdf
http://www.klodawa.pl/asp/pliki/download/2013-09-16_oswiadczenie_warunki_lokalowe-1.pdf
http://www.klodawa.pl/asp/pliki/download/2013-09-16_oswiadczenie_o_niekaralnosci-1.pdf
http://www.klodawa.pl/asp/pliki/download/2013-09-16_wniosek-o-wpis-do-rejestru-1.pdf

