
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN Szczecin , dnia 16 kwietnia 2012 r. 

ZAŚWIADCZENIE 
o wpisie do rejestru żłobków 

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235); zaświadcza się , że do prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Szczecin rejestru żłobków dokonano w dniu 
16 kwietnia 2012 r. pod numerem WSS-11/8225/Ż/9/2012 następującego wpisu: 

Żłobek Niepubliczny 
1 .. . ..... . .. . ... .. ... . ..... . ..... . .. . ........ .... ..... . .. . ... ... .. .. ..... .. . .... .. ... ... .. . .. . .. . ..... .... .. . 

(forma organizacyjna opieki) 

"HAPPY ŚWIAT" 
2 . ... .. .... ... ... .. .... ..... ... . .. . .. .... . .. .. .. .... .. .. .. . .. . ..... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. ... .. .. . ... .. . .. . 

(nazwa placówki) 

Agnieszka Klicka 
3 . .. ....... ... ......... ... .. .... ..... .... ... .... .... . ...... ........ . .. ... .......... ... ..... . ...... ... .. ...... . 

(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek) 

ul . Iwaszkiewicza 88, 70-729 Szczecin 
4 ......... ... . .... .. ............ ..... . .. . ........... . .. ... ... . ........ . .............. . ......... .. . ...... ... . .. 

(miejsce prowadzenia żłobka) 

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego 

rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub załączonych . 
dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian . 

Zgodnie z art. 32 cytowanej ustawy wpis do rejestru podlega wykreśleniu 
w przypadku: 
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie ; 
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia żłobka ; 

3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych 
ze stanem faktycznym. 

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 

Otrzymuje: 
Podmiot prowadzący placówkę . 

Z up. P 


