
Biatystok, dnia.

PREZYDENT MIASTA
BIAI-EGOSTOKU
Ul. Slonimska I
l5-950 Biatystok

WNIOSEK

o wydanie opinii dotycz4cej spelnienia wymagai sanitamo-lokalowych
w klubie &iecigcym

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 4lutego 2011 r. o opiece nad dzieimi w wieku

do lat 3 (Dz. tJ.z2022r.poz. 1324 zp6in. zrrl.), art.7l ust.1 pkt 2 ustawy z dniaT lipca 1994

r prawo budowlane (Dz. lJ.22021 r. poz.235l), art. 35 S 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. u.z 2022 r. poz. 2000) i tozporz4dzenia Ministra

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagari lokalowych

i sanitamych jakie musi spelniai lokal, w kt6rym ma by6 prowadzony zlobek lub klub dziecigcy

(Dz. U . z 2019 r. poz. 72)

I. Dane dotyczqce podmiotu zamierzajqcego prowadzi6 klub dziecigcy:

Nazwa podmiotu lub imig i nazwisko osoby wnioskuj4cej:

Siedziba lub adres podmiotu:

L Miejscowo56

2. Ulica

3. Numer budynku

4. Numer lokalu

5. Kod pocztowy

Numer NIP podmiotu.

Numer REGON podmiotu... .... .

Numer PESEL podmiotu

(dotyczy podmiotu bgd4cego osob4 fizycznq):



Il. Dane dotycz4ce klubu dziecigcego:

Nazwa klubu dziecigcego:

1. Miejscowo56

2. Ulica

3. Numer budynku

4. Numer lokalu

5. Kod pocztowy

6. Adres poczty elektronicmej

7. Nr telefonu:

Planowany czas pobytu dzieci (wlaSciwe zaznaczyA)i

do 5 godzin

do l0 godzin

(czytelny podpis osoby upowaznioneido reprezentacji)

Do wniosku dol4czyt nale\:
1. Kserokopig decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiel(u budovlanego lub dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy,

wobec h6rego crgan nadmru budowlanego \{ terminie tie \xni6sl spr2eciur;

2, Zaiwiadczenie o 4odlosci zamicrzofl€go sposobu uzytkowaria obiektu budowlanego z ustaleniami oboviQzuj?c!8o mi€jscor,\€8o
planu zagospodarowania przestrzennego (uzyskane w Utzldzie Mi€jskim) lub w prrypadb braku miejscowego pl.nu
zagospodarowania przestrzennego decyzjl o waonkach ?-abudowy i zagospodarowania terenu (uzyskan4 w Departamencie
Urbaristyki i Architektury Ur4du Miejskicgo);

3. D€cyzjl potwierdz8jqcq sp€lnienic wymagari ptz eciwpo2arowych, o k6rej mowa w art- 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 201I r.

o opiece nd dziecmi w wi€L-u do lat3:

4. Opis lokalu *raz z rysunkami rzut6w, pomieszczeft plac6wki zuwzglldnieniem przemaczenia pomieszczeh;

5. Ks€rokopil qtutu prawnego do lokalu;

5. Kserokopil bdania bakteriologicznego rody;

7. Kserokopil protokolu na&ania oswietlenia 3*ia0em sztucanym omz wydajnoJci i halasu wentylacj i mechanicznej I ub kl im.tyz.cji
Oezc li taka \dystipuje);

8. Kserokopig protokolu potwierdzsjQc€o prawidlouos4 dzialania instalacji grawitacyjnej;

9. Kserokopiq deryzji o zatwierdrniu zakladu zgodnie z ustawq o bezpieczerBtwic 2ywnoici i 4wienia;
10. Kserokoprg umoul na w),w62lmieci.


