
 

 KARTA USŁUG 

 

a) Nazwa usługi  

Zamieszczanie/aktualizacja ofert bazy gastronomicznej na stronie internetowej 

www.it.znin.pl 
 

b) Symbol 

054 – Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach. 

 

c) Wydział/Komórka 

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego.  

 

d) Opis sprawy 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiat realizuje 

zadania z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań Wydział Promocji        

i Rozwoju Lokalnego prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej                         

i okołoturystycznej działających na terenie Powiatu Żnińskiego. Baza ta jest na bieżąco 

aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej 

www.it.znin.pl oraz w wydawanych materiałach promocyjnych.  

 

e) Kogo dotyczy 

Gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej świadczących usługi gastronomiczne 

na terenie Powiatu Żnińskiego. 

 

f) Wymagane dokumenty 

Formularz ankiety aktualizacyjnej obiektu lub informacja dostarczona w formie pisemnej. 

W przypadku załączenia zdjęć – oświadczenie z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Żninie w celach promocyjnych 

Powiatu Żnińskiego. 

 

g) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego (I piętro, pok. nr 19). 

Informacja Turystyczne w Żninie (Plac Wolności 20, 88-400 Żnin). 

Przesłane drogą mailową na adres: m.andruszkiewicz@znin.pl lub it@znin.pl. 

 

h) Termin i sposób załatwienia 

Informacje przyjmowane są w ciągu całego roku.  

  

 Starostwo Powiatowe  w Żninie 

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 
tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 

www.bip.powiatzninski.pl, www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl  
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i) Opłaty 

Brak opłat. 

 

j) Podstawa prawna 

- art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

k) Tryb odwoławczy 

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego.  

 

l) Inne informacje 

Informacja o możliwości zamieszczenia oferty opublikowana jest na stronie internetowej 

Informacji Turystycznej – www.it.znin.pl.  

Na ww. stronie dostępne są również odpowiednie formularze. 

Monika Andruszkiewicz – inspektor 

III piętro, pokój nr 46, tel. 52 303 11 00 wew. 21, e-mail: m.andruszkiewicz@znin.pl  

Informacja Turystyczna w Żninie, Plac Wolności 20, Żnin, tel. 52 303 14 81, e-mail: 

it@znin.pl  

www.it.znin.pl  

 

 

Wnioski i formularze: 

1. Formularz ankiety aktualizacyjnej obiektu – baza gastronomiczna. 

2. Przykład wypełnienia ankiety aktualizacyjnej obiektu – baza gastronomiczna. 

3. Oświadczenie z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Starostwo 

Powiatowe w Żninie w celach promocyjnych Powiatu Żnińskiego. 

4. Przykład wypełniania oświadczenia z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie 

zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Żninie w celach promocyjnych Powiatu Żnińskiego. 

 

Formularze do pobrania na stronie www.it.znin.pl (zakładka Zamieść swoją ofertę). Dostępne 

są również w Wydziale Promocji i Rozwoju Lokalnego oraz w biurze Informacji 

Turystycznej w Żninie. 
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 Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował:   

Zaopiniował:   

Zaakceptował:   

Zatwierdził:   

 


