
  

KARTA USŁUG 

 

a) Nazwa usługi  

Udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie w celach 

niekomercyjnych. 

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 

Starostwo Powiatowe w Żninie posiada bazę fotografii prezentującą m.in. wydarzenia, 

uroczystości, walory przyrodnicze i kulturowe regionu itp. W zasobach znajdują się 

aktualne oraz archiwalne zdjęcia. Przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Żninie 

fotografie mogą być wykorzystane wyłącznie do celów niekomercyjnych. 

 

e) Kogo dotyczy 

Wnioski o udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie 

w celach niekomercyjnych mogą składać m.in. instytucje, organizacje pozarządowe, 

fundacje, osoby prywatne. 
 

f) Wymagane dokumenty 

Wniosek o udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie 

w celach niekomercyjnych. 
 

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 udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie 

w celach niekomercyjnych załatwiane są w terminie do 14 dni z uwzględnieniem 

terminów załatwienia spraw wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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i) Opłaty 

Brak opłat. 

 

j) Podstawa prawna 

Art. 4 ust. 1. pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku. 
 

k) Tryb odwoławczy 

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego. 
  

l) Inne informacje 

Monika Andruszkiewicz - inspektor 

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

 

Wnioski i formularze: 

1. Wniosek o udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie 

w celach niekomercyjnych. 

2. Przykład wypełnienia wniosku o udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa 

Powiatowego w Żninie w celach niekomercyjnych. 
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 Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował:    

Zaopiniował:    

Zaakceptował:   

Zatwierdził:   

 

 

 

 

 

 


