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KARTA INFORMACYJNA 
WYRAŻENIE ZGODY NA UŻYWANIE LOGO MIASTA 

Komórka odpowiedzialna 
Urząd Miasta Radomska 
Wydział Informacji i Promocji  

Osoba właściwa do załatwienia 
sprawy 

Pracownicy Wydziału Informacji i Promocji 

Podstawa prawna a) Zarządzenie Nr 180/2009 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 1 września 2009 r.  

Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną 

Wymagane dokumenty 
a) Wypełniony wniosek 
b) Załączniki: podpisany Regulamin stosowania logo, projekt graficzny, wizualizacja 
wykorzystania logo miasta 

Formularze do pobrania Wniosek i regulamin 

Opłaty Decyzje o odpłatności za wykorzystanie logo miasta podejmuje Prezydent Miasta 

Forma i termin załatwienia 
sprawy 

a) Pisemna zgoda Prezydenta Miasta 
b) 14 dni od chwili złożenia dokumentów, jeśli wniosek wypełniony jest prawidłowo, 
zawiera podpisany Regulamin, projekt graficzny i wizualizację wykorzystania logo 
miasta 

Termin składania wniosku 30 dni przed planowanym terminem używania logo miasta 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

Informacje dodatkowe 

a) Logo pełniąc funkcję promującą i kreującą wizerunek miasta może byd używane: 
- podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, których Miasto Radomsko jest 
gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem, 
- podczas wszystkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym  
i rekreacyjnymi, które są wspierane finansowo przez Miasto Radomsko, 
- podczas imprezy i wydarzeo służących rozwojowi gospodarczemu Miasta Radomska, 
- do sygnowania wydawnictw Urzędu Miasta Radomska, 
- jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach i pamiątkach związanych z Radomskiem, 
- w innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Miasta Radomska. 
b) Używanie logo nie może byd sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, 
porządkiem publicznym oraz naruszad dobre imię Miasta Radomska, 
c) Logo nie może byd wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendum, 
a także przez partie i stowarzyszenia publiczne, 
d) Logo może byd używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych  
ze specyfikacją. Nie dopuszcza się stylizowania logo. 
e) Prawo do używania logo przysługuje: 
- organom gminy, 
- Urzędowi Miasta Radomska, 
- jednostkom organizacyjnym Miasta Radomska, 
- jednostkom podległym Miastu Radomsko, 
f) Logo może byd wykorzystywane przez inne organizacje, osoby prawne oraz fizyczne  
po uprzednim wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta, na podstawie wniosku oraz  
po pisemnej akceptacji projektu wykorzystującego logo. Przeniesienie praw na inne podmioty 
wymaga odrębnej zgody Prezydenta Miasta. W zależności od prowadzonej przez podmiot 
działalności udzielenie zgody, następuje odpłatnie lub nieodpłatnie. Decyzję o odpłatności  
za wykorzystanie logo podejmuje Prezydent Miasta. 
g) Zgodę wydaje się na czas określony, nie dłuższy jednak niż jeden rok. Może byd ona 
przedłużona o kolejny okres jednego roku. Prezydent może wyrażoną zgodę cofnąd  
lub zawiesid, jeśli podmiot uprawniony nie zachowuje warunków, na których zgoda została 
udzielona. 
h) Udzielona zgoda wygasa wskutek: 
- upływu okresu, na który została udzielona, 
- zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z logo Miasta Radomska, 
- zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana, 
- przeniesienia prawa do używania Logo Miasta Radomska bez zgody Prezydenta Miasta  
na inny podmiot. 

 


