UCHWAŁA NR 52/X/2019
ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Lublinieckiego oraz zasad jego
używania
Na podstawie art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) oraz realizując Uchwałę nr 173/XXIII/2000 Rady Powiatu
Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWOJU
POWIATU LUBLINIECKIEGO (pkt 2.1. Wspieranie promocyjne turystyki i rekreacji na
terenie Powiatu Lublinieckiego) Zarząd Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:
§1
1. Ustanawia się znak promocyjny Powiatu Lublinieckiego, zwany dalej „logo Powiatu”,
jako znak identyfikacji wizualnej Powiatu Lublinieckiego.
2. Logo Powiatu stanowi własność Powiatu Lublinieckiego i podlega ochronie prawnej.
3. Wzór logo Powiatu zawierający kształt, proporcje i kolorystykę, określony jest
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Logo Powiatu wykorzystywane jest w promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji
Powiatu Lublinieckiego.
5. Zgodę na wykorzystanie znaku wydaje Starosta Lubliniecki z zastrzeżeniem
§ 2 i § 3.
§ 2
1. Prawo wykorzystywania logo Powiatu bez ubiegania się o zgodę przysługuje:
1) organom powiatu,
2) Staroście Lublinieckiemu,
3) Starostwu Powiatowemu w Lublińcu,
4) jednostkom organizacyjnym Powiatu i osobom prawnym Powiatu,
5) powiatowym służbom, inspekcjom i strażom,
6) gminom z terenu Powiatu w celu promocji Powiatu.
2. Prawo wykorzystywania logo Powiatu 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 Powiatu realizują
powierzone im zadania publiczne lub są organizatorami przedsięwzięcia objętego
patronatem honorowym Starosty Lublinieckiego, a używanie znaku ma miejsce
w trakcie realizacji tych projektów, zadań i przedsięwzięć oraz w związku z ich
realizacją.
§ 3
1. Wykorzystywanie logo Powiatu przez podmioty inne, niż wymienione w § 2 ust. 1
oraz wykorzystywanie logo Powiatu w celach komercyjnych jest dopuszczalne
wyłącznie za zgodą Starosty lub Zarządu Powiatu w Lublińcu.

§ 4
1. Zgody na wykorzystanie logo Powiatu udziela się na pisemny wniosek
zainteresowanego podmiotu, zawierający informacje na temat prowadzonej
działalności i zamierzonego sposobu wykorzystywania logo Powiatu.
2. Starosta lub Zarząd wyrażają zgodę na wykorzystanie logo Powiatu, o której
mowa w § 3 określając zakres posługiwania się logo Powiatu.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.
§ 5
1.

2.

3.

Korzystający mają obowiązek przestrzegać zasad stosowania logo Powiatu
zapisanych we wzorze znaku promocyjnego (logo) Powiatu Lublinieckiego
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Wzór znaku promocyjnego (logo) Powiatu Lublinieckiego stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Lublińcu
oraz na stronie internetowej www.lubliniec.statostwo.gov.pl.
W przypadku logo Powiatu umieszczonego na stronach internetowych
i w publikacjach elektronicznych korzystającego, do logo Powiatu dołączony
powinien
być
aktywny
link
do
strony
internetowej
www.lubliniec.starostwo.gov.pl.
§ 6

1. Logo Powiatu nie może być wykorzystywane w sposób, który godzi w interes
i dobre imię Powiatu, jego organów i jednostek organizacyjnych.
2. Osoby, które uzyskały zgodę na wykorzystywanie logo Powiatu, nie mogą
odstępować osobom trzecim prawa do posługiwania się logo Powiatu.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Lublinieckiemu.

