
 

 

UCHWAŁA NR XXII/110/12 

RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

z dnia 23 sierpnia 2012r. 

w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Babimost oraz zasad używania 

i wykorzystywania tego znaku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 3 ustaw z dnia 21 grudnia 

1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się znak promocyjny Gminy Babimost (logo), który oparty jest na wizerunku babimojskiego 

Ratusza usytuowanego na moście. Dopełnieniem kompozycyjnym grafiki jest szkic samolotu, który po 

przelocie pod mostem unosi się nad hasłem promocyjnym - Babimost. Odlotowa Gmina.  

§ 2. Kolorystyka logo opiera się na trzech podstawowych kolorach : czerwonym, żółtym i czarnym.  

§ 3. Wzór znaku promocyjnego (logo) stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 4. Logo może być używane we wszystkich przypadkach związanych z promocją Gminy Babimost,  

a w szczególności:  

a) Podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Gmina Babimost jest gospodarzem, 

współgospodarzem, organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem.  

b) Podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są 

wspierane finansowo przez Gminę Babimost.  

c) Do sygnowania wydawnictw, pism okolicznościowych, dyplomów, korespondencji, Gminy Babimost.  

d) Jako oznaczenie upominków i pamiątek związanych z Gminą Babimost.  

§ 5. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach określonych w niniejszej uchwale, 

z wyłączeniem § 6.  

§ 6. Logo zawarte w druku jednobarwnym może być także jednobarwne.  

§ 7. Logo Gminy Babimost może być wykorzystywane po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez 

Burmistrza Babimostu lub osobę przez niego upoważnioną.  

§ 8. Logo Gminy Babimost może być umieszczane na produktach przeznaczonych do obrotu handlowego 

po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Babimostu lub osoby przez niego upoważnionej.  

§ 9. Logo Gminy Babimost może być używane bez wymaganej zgody w celach informacyjnych 

i dydaktycznych.  

§ 10. Burmistrz Babimostu może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli osoba uprawniona nie 

zachowuje warunków na których zgoda została udzielona.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 września 2012 r.

Poz. 1673



§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 

Henryk Paciejewski 
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