
  

KARTA USŁUG 

 

 

a) Nazwa usługi  

Wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi Powiatu Żnińskiego. 

b) Symbol 

033 – Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego 

jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na 

gruncie krajowym. 

 

c) Wydział/Komórka 

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego. 

 

d) Opis sprawy 

Herb i flaga Powiatu Żnińskiego stanowią własność Powiatu Żnińskiego i podlegają 

ochronie. Mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i 

szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. Użycie 

wizerunku herbu i flagi Powiatu Żnińskiego dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą 

Zarządu Powiatu w Żninie wyrażaną w formie uchwały. Herb może być używany przez 

gminy Powiatu Żnińskiego i ich jednostki organizacyjne przy organizowaniu imprez 

powiatowych i w przedsięwzięciach promujących Powiat Żniński. Za zgodą Zarządu 

Powiatu herbem mogą się posługiwać kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, 

fundacje, organizacje społeczne oraz związki wyznaniowe mające swą siedzibę na terenie 

Powiatu. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty, w szczególności w oznaczeniach 

handlowych przedsiębiorców i ich towarów wymaga uprzedniego zawarcia umowy z 

Zarządem Powiatu określającej szczegółowe zasady, termin i sposób używania. 
 

e) Kogo dotyczy 

Wnioski o wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi Powiatu Żnińskiego mogą składać 

m.in. kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz 

związki wyznaniowe mające swą siedzibę na terenie powiatu, podmioty gospodarcze 

podejmujące inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności lub promocji regionu. 
 

f) Wymagane dokumenty 

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi Powiatu Żnińskiego. 
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g) Miejsce składania pism 

Wniosek składany jest w sekretariacie Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 lub drogą 

elektroniczną na adres powiat@znin.pl. 
 

h) Termin i sposób załatwienia 

Wnioski o wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi Powiatu Żnińskiego załatwiane są w 

terminie wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

i) Opłaty 

Brak opłat. 

 

j) Podstawa prawna 

- Art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

- Uchwała Nr XX/166/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2005 roku w 

sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Żnińskiego. 
 

k) Tryb odwoławczy 

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego. 
  

l) Inne informacje 

Zasady szczegółowe używania herbu i flagi Powiatu Żnińskiego określa Uchwała                        

Nr XX/166/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zasad 

używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Żnińskiego. 

 

Łukasz Kwiatkowski – Kierownik Wydziału 

III piętro, pokój nr 48, tel. 52 303 11 00 wew. 20 e-mail: l.kwiatkowski@znin.pl   
 

Wnioski i formularze: 

1. Wniosek o wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi Powiatu Żnińskiego. 

2. Przykład wypełnienia wniosku o wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi Powiatu 

Żnińskiego. 
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 Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował: 
   

Zaopiniował: 
   

Zaakceptował: 
  

Zatwierdził: 
  

 

 

 

 

 

 


