
UCHWAŁA NR XXIX/231/2020  

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz 

zasad jego stosowania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 

i mundurach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 38), 

 

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustanawia się znak graficzny zwany dalej logiem, który jest podstawą identyfikacji 

wizualnej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do 

niniejszej uchwały.  

2. Znak graficzny – logo podlega ochronie – na podstawie właściwych przepisów. 

3. Znak wykorzystywany jest w promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

 

§ 2. 

1. Prawo wykorzystania logo bez ubiegania się o zgodę przysługuje: 

1) organom Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 

2) Urzędowi Miejskiemu w Piwnicznej-Zdroju,  

3) jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

4) osobom prawnym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 

5) jednostkom pomocniczym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

2. Prawo wykorzystywania logo bez ubiegania się o zgodę przysługuje także podmiotom, 

które na mocy odrębnych umów i porozumień realizują wspólne projekty kulturalne, 

promocyjne, sportowe i inne, na zlecenie Gminy realizują powierzone im zadania 

publiczne lub są organizatorami przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym 

Burmistrza Piwnicznej-Zdroju, a używanie logo ma miejsce w trakcie realizacji tych 

projektów, zadań i przedsięwzięć oraz w związku z ich realizacją. 

 

§ 3. 

1. Wykorzystanie logo w celach komercyjnych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą 

Burmistrza Piwnicznej-Zdroju. 

2. Przez komercyjne wykorzystanie znaku rozumie się w szczególności: 

1) umieszczanie logo na produktach przeznaczonych do sprzedaży lub na materiałach 

powiązanych bezpośrednio z takim produktem jak opakowania, instrukcje i inne, 

2) umieszczanie logo na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do 

kupna produktów lub usług, 

3) posługiwanie się prawem do korzystania z logo jako gwarancji określonego 

poziomu jakości towarów lub usług, 

4) wykorzystanie logo w każdy inny sposób mający na celu promocję produktów lub 

usług. 

 

 

 



§ 4. 

1. Zgody na wykorzystanie logo udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego 

podmiotu, zawierający informacje na temat prowadzonej działalności i zamierzonego 

sposobu wykorzystywania logo. 

2. Burmistrz Piwnicznej-Zdroju wyraża zgodę na wykorzystanie logo, określając zakres 

posługiwania się znakiem. Wyrażenie zgody można uzależnić od przedstawienia do 

akceptacji projektu graficznego wykorzystania logo. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 5. 

1. Korzystający mają obowiązek przestrzegać zasad stosowania logo zapisanych 

w Księdze Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, która jest 

podstawą opracowania logo. 

2. Księga Identyfikacji Wizualnej dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-

Zdroju oraz na stronie internetowej www.piwniczna.pl  

3. W przypadku logo umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach 

elektronicznych korzystającego, do znaku dołączony powinien być aktywny link do 

strony internetowej www.piwniczna.pl  

 

§ 6. 

1. Logo nie może być wykorzystywane w sposób godzący w interes i dobre imię Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój, jej organów i jednostek organizacyjnych. 

2. Osoby, które uzyskały zgodę na wykorzystywanie logo, nie mogą odstępować osobom 

trzecim prawa do posługiwania się logo. 

 

§ 7. 

1. Zgoda na wykorzystywanie logo może być cofnięta w przypadku naruszenia 

postanowień uchwały, odstępstwa od wydanej zgody, naruszenia postanowień umowy, 

odstępstwa od zasad określonych w księdze identyfikacji wizualnej, po uprzednim 

wezwaniu do zaniechania naruszeń. 

2. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystywanie logo lub po wygaśnięciu okresu, na 

który przyznane zostało prawo do jego wykorzystywania, korzystający z logo jest 

zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania posługiwania się nim. 

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju. 

 

§ 9. 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/222/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 

listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Miasta i Gminy Piwniczna-

Zdrój oraz zasad jego stosowania.  

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 

http://www.piwniczna.pl/
http://www.piwniczna.pl/


 

Załącznik nr 1 

do UCHWAŁY NR XXIX/231/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU  

z dnia 28 grudnia 2020 r.  

 

 

LOGO 

 

 
 

 



 

Załącznik nr 2 

do UCHWAŁY NR XXIX/231/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU  

z dnia 28 grudnia 2020 r.  

 

 

 

LOGO Z PEŁNĄ NAZWĄ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do UCHWAŁY NR XXIX/231/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU  

z dnia 28 grudnia 2020 r.  

 

 

Piwniczna-Zdrój, dnia………………….. 

 

 

 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju 

ul. Rynek 20 

33-350 Piwniczna-Zdrój  

 

 

WNIOSEK  

o wyrażenie zgody na używanie logo Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

 

1. Oznaczenie wnioskodawcy (imię  nazwisko lub nazwa firmy, instytucji) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres wnioskodawcy  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Opis sposobu wykorzystania logo Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój* 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Okres wykorzystania logo 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



5. Uzasadnienie  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………     ……………………………. 

       (miejscowość i data)                                                                  (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

*wskazać, gdzie logo będzie wykorzystane np. materiały informacyjne, promocyjne, 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych lub 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

2) Projekt graficzny materiałów, na których ma być wykorzystane logo Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój – w oryginalnych barwach.  

 

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dn. 27 

kwietnia  2016 r. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 

4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia procesu uzyskania zgody na używanie logo Miasta i Gminy Piwniczna-

Zdrój”. Przetwarzanie może dotyczyć danych zawartych we wniosku i załącznikach 

określonych Uchwałą Nr XXIX/231/2020 Rady Miejskiej w Pwinicznej-Zdroju z dnia 28 

grudnia 2020 r.  

 

………………………………     ……………………………. 

       (miejscowość i data)                                                                                   (podpis) 

 

 

 

 

 

  


