ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 2 lutego 2018 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku elementu identyfikacji wizualnej Gminy
Karczew w postaci logotypu promocyjnego oraz zasad jego stosowania.
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do użytku element identyfikacji wizualnej Gminy Karczew w postaci
logotypu promocyjnego, zwany dalej Logo Gminy Karczew oraz określa się zasady jego
stosowania.
§ 2. Logo zawarte jest w konturach granic administracyjnych Gminy Karczew. Kolor
niebieski symbolizuje Wisłę, z którą gmina graniczy od zachodu. Łódź, będąca schematycznym
oznaczeniem batu - łódki urzeczańskich flisaków - jest symbolem mikroregionu Urzecze. Kolor
zielony z graficznym obrazem sosny, symbolizuje Mazowiecki Park Krajobrazowy, który
stanowi wschodnią część gminy. Adres strony internetowej jest połączony wizualnie z nazwą
gminy.
§ 3. 1. Wzór graficzny Logo Gminy Karczew stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
2. Zasady stosowania Logo Gminy Karczew stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

___________________
1

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r., poz.
130.

ZAŁACZNIK Nr 1
Do ZARZĄDZENIA Nr 20/2018
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 2 lutego 2018 r.
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ZAŁACZNIK Nr 2
Do ZARZĄDZENIA Nr 20/2018
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 2 lutego 2018 r.

ZASADY STOSOWANIA LOGO GMINY KARCZEW
§ 1. Logo Gminy Karczew jest własnością Gminy Karczew.
§ 2. Logo Gminy Karczew może być używane przez organy oraz jednostki organizacyjne
Gminy Karczew zgodnie z poniższymi zasadami.
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§ 3. Logo Gminy Karczew może być umieszczane w szczególności na:
budynkach i w pomieszczeniach siedzib podmiotów, o których mowa w § 2;
pismach i dokumentach urzędowych;
oficjalnych stronach internetowych i profilach społecznościowych podmiotów, o których
mowa w § 2;
wizytówkach i identyfikatorach;
samochodach służbowych;
plakatach, banerach, folderach promujących uroczystości gminne;
wydawnictwach i drukach reklamowych i promocyjnych;
winietach gazet i czasopism;
ubiorach, przedmiotach i urządzeniach służących promocji Gminy Karczew.

§ 4. Logo Gminy Karczew:
1) nie może służyć czynnościom lub przedstawiać lub sugerować treści sprzecznych z powszechnie
obowiązującym prawem i porządkiem publicznym;
2) nie może być używane w sposób prowadzący do naruszenia dobrego imienia Gminy Karczew;
3) nie może być wykorzystywane w kampaniach wyborczych.
§ 5. 1. Warunkiem uzyskania zgody na używanie Logo Gminy Karczew przez inny
podmiot niż wymieniony w § 2 jest złożenie do Burmistrza Karczewa wniosku zawierającego
opis sposobu i miejsca użycia logo oraz terminu i czasu, przez który logo będzie używane.
2. Zgoda na używanie Logo Gminy Karczew może być cofnięta w każdym czasie w
przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.
3. Udzielenie zgody na używanie Logo Gminy Karczew jest nieodpłatne.
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